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เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563                                             1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง     

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 4 เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

ในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต 

ให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. กําหนดระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้า 
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยให้แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาต
ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดห้วงเวลาได้ (เดิม ภายใน 30 วัน) ให้สอดคล้องกับการดําเนินการตรวจสอบแหล่ง
ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าและจํานวนของผู้ขอรับใบอนุญาต   
   2. กําหนดเงื่อนไขที่ผู ้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ เช่น ต้องติดตั้งโคมไฟหรือเครื่องหมาย
บริเวณที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้ชัดเจน ไม่ใช้สารเคมี ยา หรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งทางราชการมีประกาศห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้า กําหนดให้มีการยกเว้นแก่ผู้รับใบอนุญาตไม่ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้สําหรับสัตว์นํ้าบางชนิด 
กรณีการเพาะเล้ียงหอยทะเลไม่ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเก่ียวกับการกําจัดหรือการป้องกันมิให้สัตว์นํ้าที่เพาะเลี้ยง
หลุดออกนอกที่เพาะเลี้ยง เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของหอยทะเลซึ่งมีขนาดเล็กและไม่ลอยนํ้าทําให้
ไม่สามารถนําหอยทะเลหรือซากของหอยทะเลขึ้นมากําจัดบนบกอย่างถูกสุขลักษณะได้ และไม่สามารถป้องกันมิให้
หอยหลุดออกพ้ืนที่เพาะเลี้ยงได้เช่นกัน   
  3. กําหนดหลักเกณฑ์การโอนใบอนุญาตซึ่งสามารถกระทําได้โดยไม่มีข้อจํากัดเฉพาะการโอน
ให้ บุพการี คู่สมรส  หรือผู้สืบสันดานของผู้ รับใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์ นํ้าในที่จับสัตว์ นํ้า
ซึ่ ง เ ป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา 44 แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ด้านเศรษฐกจิ-สังคม 
วาระที ่13 เรือ่ง  การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจาํปงีบประมาณ พ.ศ 2563  

งบกลาง รายการเงินสาํรองจา่ยเพือ่กรณฉีกุเฉนิหรอืจําเปน็ ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภยัแลง้ 

สาระสาํคญั คอื คณะรฐัมนตรีพิจารณา เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามมาตรการด้าน 
 

การงบประมาณ... 
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การงบประมาณเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
และสถานการณ์ภัยแล้งตามที่สํานักงบประมาณเสนอแล้วมีมติ ดังน้ี 
   1. เห็นชอบในหลักการให้หน่วยรับงบประมาณดําเนินโครงการตามมาตรการด้านการงบประมาณ
เพ่ือแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และสถานการณ์ภัยแล้ง โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น ภายในกรอบวงเงิน 17,310.4509 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการ
ที่หน่วยรับงบประมาณขอรับการจัดสรรงบกลางฯ เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จํานวน 11 
กระทรวง 28 หน่วยงาน วงเงิน 14,610.4509 ล้านบาท  
  ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มดัีงน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
กระทรวง คําขอ พิจารณา 

COVID-19 ภัยแลง้ รวมทัง้สิน้ 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 8,534.7601 

(8 หน่วยงาน) 
45.0372 

(1 หน่วยงาน) 
2,879.4878 
(5 หน่วยงาน) 

2,924.5250 
(6 หน่วยงาน) 

  2. เห็นชอบในหลักการการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น ภายในกรอบวงเงิน 2,700 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างงาน โดยให้
หน่วยรับงบประมาณขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น สําหรับการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 6 เดือน อัตราค่าจ้างต่อเดือนไม่เกิน 9,000 บาท เพ่ือดําเนิน
โครงการดังกล่าวตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและมอบให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายให้หน่วยรับงบประมาณได้ภายในกรอบวงเงินดังกล่าว โดยไม่ต้องเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีตามข้ันตอนที่กําหนดไว้ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  พ.ศ. 2562 หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่าย  งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือแก้ไข
หรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559 แล้วแต่กรณี    

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

วาระที่ 14 เรื่อง  การปรับแนวทางประเมินส่วนราชการและองค์การมหาชน ประจําป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19)  

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอการปรับแนวทาง 
ประเมินส่วนราชการและองค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือรองรับสถานการณ์การระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) และให้สํานักงาน ก.พ.ร. ไปกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือ
แจ้งให้ส่วนราชการและองค์การมหาชนปฏิบัติต่อไป 
  สาระสําคัญ 
  1. สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้รับผลกระทบอย่างมาก เน่ืองจากหน่วยงานต้องทุ่มเททรัพยากรในการแก้ไขและ
ป้องกันสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ได้ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการลงทุน ด้านการส่งออก เป็นต้น 
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  2. จากการประเมินเบ้ืองต้น สํานักงาน ก.พ.ร. คาดว่าจะมีส่วนราชการจํานวน 60 ส่วนราชการ 
จาก 152 ส่วนราชการ (คิดเป็นร้อยละ 39.47) จังหวัดจํานวน 70 จังหวัด จาก 76 จังหวัด (คิดเป็นร้อยละ 92.10)  
และองค์การมหาชน 27 หน่วยงาน จาก 34 หน่วยงาน (คิดเป็นร้อยละ 79.41) มีตัวช้ีวัดที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคฯ ทําให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ เน่ืองจากหลาย
หน่วยงานมีหน้าที่โดยตรงในการแก้ไขปัญหา เช่น กรมควบคุมโรคท่ีดําเนินการต้ังศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ระดับประเทศเพ่ือดําเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเข้มข้น จึงต้องระดมสรรพกําลัง 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินน้ี และอีกหลายหน่วยงานท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤตและ
ต้องทําหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ควบคู่ไปกับการดําเนินภารกิจปกติ 
  3. สํานักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหาร
ราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)) ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานสามารถบริหารงานและให้บริการ
ประชาชนในภาวะวิกฤติของโรคดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย (1) มาตรการเพ่ือการปรับเปลี่ยน
การให้บริการงานอนุมัติ อนุญาต รับรอง จดแจ้ง หรือจดทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งเน้นให้หน่วยงานรัฐ
ปรับเปลี่ยนการให้บริการมาใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือนําเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีมาใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับ
ประชาชนแทนการเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง และ (2) มาตรการเพ่ิมเติมอ่ืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของหน่วยงานของรัฐและลดผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 (ขณะนี้เรื่องดังกล่าว
เสนออยู่ที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) 
  4. เพ่ือให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติภารกิจภายใต้วิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดภาระ
ของหน่วยงานในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด รวมท้ังให้หน่วยงานสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือ
แก้ไขวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างทันการณ์ จึงเห็นควรให้มีการปรับแนวทางการประเมิน
ส่วนราชการและองค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกําหนดแนวทางเพ่ิมเติมขยายไปจาก
กรอบการประเมินของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561       
  5. สํานักงาน ก.พ.ร. ตระหนักว่าการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นเรื่องสําคัญ
เร่งด่วน ดังน้ันการกําหนดแนวทางปฏิบัติและวิธีการในรายละเอียดเพ่ิมเติมในเร่ืองน้ีจึงมีหลักการว่าจะต้อง 
ไม่เป็นภาระแก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการแก้ไขวิกฤตดังกล่าวต่อไป 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที ่15 เรือ่ง  คาํแนะนาํเกีย่วกับเทศกาล ประเพณสีงกรานต ์ประเพณีตา่ง ๆ และพิธทีาง 
ศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําแนะนําเก่ียวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ 
ประเพณีต่างๆ และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ีกระทรวง
วัฒนธรรมเสนอ ดังน้ี 
  สืบเน่ืองจากขณะน้ีมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุกทวีปทั่วโลก 
ซึ่งโรคดังกล่าวสามารถติดต่อโดยการแพร่กระจายละอองฝอยของเช้ือโรค เหมือนเช้ือกลุ่มไข้หวัด และการสัมผัส 
สิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง โดยประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศที่มีจํานวนผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) อย่างต่อเน่ือง อีกทั้งช่วงเวลานับจากน้ี ประเทศไทยมีกําหนดการจัดกิจกรรมตามเทศกาล 
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีอ่ืน ๆ และพิธีทางศาสนา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเป็นกลุ่มหรือการ
รวมตัวกันของคนหมู่มาก อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าว จึงควรเสนอคําแนะนําในการปฏิบัติ สําหรับ 
 

หน่วยงาน... 
 
 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 4 ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สัตว์น้ําในท่ีจับสัตว์น้ําซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฉบับท่ี ..)
พ.ศ. .... 

เศรษฐกิจ-สังคม 13 การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามมาตรการ
ด้านการงบประมาณเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์
ภัยแล้ง

14 การปรับแนวทางประเมินส่วนราชการและองค์การมหาชน ประจําปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณพ.ศ. 2563 เพ่ือรองรับสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

15 คําแนะนําเก่ียวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่าง ๆ และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                                     เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 
 
  วันน้ี (17 มีนาคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้
    ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
    ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
    ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจําหน่าย
    หน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 8)  
    พ.ศ. 2561)  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับ
    สัตว์นํ้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
  5.  เรื่อง  ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บี เพ่ือทําเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วน
    จํากัด เจริญผล การศิลา ที่จังหวัดชุมพร 
  6.  เรื่อง  ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอ เพ่ือทําเหมืองแร่ของ 
    บริษัท เทพอุทิศธุรกิจ จํากัด ที่จังหวัดกาญจนบุรี 
  7. เรื่อง  ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บี เพ่ือต่ออายุประทานบัตรทํา 
    เหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจํากัด เพชรสมุทร (1970) ที่จังหวัดเพชรบุรี 
  8.  เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายนํ้าคลองพระยาราชมนตรีจาก
    คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 
  9.  เรื่อง    ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการค้าและการลงทุน  
     ครั้งที่ 1/2563 
 10.  เรื่อง   มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ 
    โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 11.   เรื่อง   ข้อสรุปมาตรการและข้อสั่งการเก่ียวกับโควิด – 19  
 12.    เรื่อง   สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
    เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ครั้งที ่1/2563  
 13.  เรื่อง   การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2563 งบกลาง 
    รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามมาตรการด้าน  
    การงบประมาณเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือ
    ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแลง้ 
 14.  เรื่อง   การปรับแนวทางประเมินส่วนราชการและองค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2563 เพ่ือรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสาย 
    พันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)  
 15.  เรื่อง   คําแนะนําเก่ียวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่าง ๆ และพิธีทาง 
   ศาสนาในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  16.  เรื่อง  การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และ 
    มาเช่ียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ค.ศ. 2021  
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ต่างประเทศ 

  17.   เรื่อง   รายงานผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุ่ม 
    ประเทศ CLMTV (กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม) 
   

แต่งต้ัง 
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยีแห่งชาติ  
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า   
  22.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ  
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย นําเข้า ส่งออก 
หรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้ผู้อนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตผลิต ขาย นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 ได้ เมื่อผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลหรือสภากาชาด
ไทย และมีความประสงค์ที่จะผลิต ขาย นําเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิใน
ประเภท 1 เพ่ือประโยชน์ของทางราชการในการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับวัตถุออกฤทธ์ิ 
หรือการวิเคราะห์ หรือการศึกษาวิจัยทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์   
   2. กําหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิต นําเข้า หรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิใน
ประเภท 1 ที่ประสงค์จะขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่อผู้อนุญาต โดยระบุ
เหตุผลและความจําเป็นในการขออนุญาต พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน คือ (1) สําเนาใบอนุญาตผลิต นําเข้า หรือ
มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 (2) เอกสารแสดงรายละเอียดเก่ียวกับช่ือ และ
จํานวนหรือปริมาณของวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 ที่จะขาย ทั้งน้ี ให้ขายแก่หน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตให้มีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 เท่าน้ัน   
  3. กําหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิต นําเข้า หรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิใน
ประเภท 1 ที่ประสงค์จะขออนุญาตส่งออกวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่อผู้อนุญาต โดยระบุ
เหตุผลและความจําเป็นในการขออนุญาต พร้อมด้วยสําเนาใบอนุญาตผลิต นําเข้า หรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1   
  4. เมื่อผู้อนุญาตได้รับคําขอรับใบอนุญาตแล้วให้ผู้อนุญาตออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ขออนุญาตไว้เป็น
หลักฐาน และให้ตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐานว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ ในกรณที่
คําขอรับใบอนุญาตหรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้อนุญาตแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติม
คําขอรับใบอนุญาต หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตกําหนด    
  5. กําหนดให้ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีคําสั่งไม่อนุญาตให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมด้วย
เหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ ทั้งน้ี ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคําสั่งไม่อนุญาต   
  6. กําหนดให้ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง หรือใช้
ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 ประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้ย่ืนคําขอต่อผู้อนุญาตพร้อมด้วย
เอกสารหรือหลักฐาน    
  7. กําหนดให้ผู้ กําหนดให้รับอนุญาตผลิต ขาย นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองหรือ              
ใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 จะผลิต ขาย นําเข้าหรือเก็บไว้ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 ได้ เฉพาะใน
สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่าน้ัน และในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะย้าย เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมสถานที่ผลิต 
สถานที่ขาย สถานที่นําเข้า หรือสถานท่ีเก็บวัตถุออกฤทธ์ิดังกล่าว ให้ย่ืนคําขอต่อผู้อนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหรือ
หลักฐาน  
  8. กําหนดให้ผู้รับอนุญาตนําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 ที่จะมีการนําเข้าหรือ
ส่งออกวัตถุออกฤทธ์ิในปรเภท 1 ในแต่ละคร้ัง ต้องได้รับใบอนุญาตเฉพาะคราวทุกคร้ังที่นําเข้าหรือส่งออก  โดยย่ืนคํา
ขอรับใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานสําหรับกรณี ดังน้ี   
   8.1 กําหนดให้ระบุช่ือ จํานวนหรือปริมาณ และรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธ์ิใน
ประเภท 1 รวมท้ังช่ือและที่ต้ังของสถานท่ีทําการของผู้ผลิตหรือผู้ส่งวัตถุออกฤทธ์ิน้ันเข้ามาในราชอาณาจักร และ
วิธีการในการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิดังกล่าวด้วย ทั้งน้ี ในกรณีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ          
ในการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับวัตถุออกฤทธ์ิ ให้ยกเว้นการแสดงช่ือและที่ต้ังของสถานที่
ทําการของผู้ผลิตหรือผู้ส่งวัตถุออกฤทธ์ิน้ันเข้ามาในราชอาณาจักร   



 

 

 

4 

   8.2 กําหนดให้แนบใบอนุญาตนําเข้าวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 ของประเทศผู้รับหรือ
หนังสือรับรองซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศปลายทางผู้รับวัตถุออกฤทธ์ิน้ัน ซึ่งระบุช่ือ ชนิด จํานวนหรือ
ปริมาณ และรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 รวมท้ังช่ือและที่ต้ังของสถานที่ทําการของผู้นําเข้า            
วัตถุออกฤทธ์ิของประเทศผู้รับและวิธีการในการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิน้ันด้วย ทั้งน้ี ในกรณีเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการในการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับวัตถุออกฤทธ์ิ ให้ยกเว้นการแสดงเอกสารหรือ
หลักฐานดังกล่าวได้ แต่ต้องมีหนังสือจากหน่วยงานของรัฐของประเทศปลายทางที่แสดงความจํานงขอให้ส่งวัตถุ            
ออกฤทธ์ิไปยังประเทศน้ันเพ่ือประโยชน์ดังกล่าว   
  9. กําหนดให้ใบอนุญาตนําเข้าหรือส่งออกเฉพาะคราวซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 ต้องมีสําเนา
ใบอนุญาตและมีหมายเลขกํากับไว้ที่สําเนาใบอนุญาตด้วย  
  10. กําหนดให้การนําเข้าหรือส่งออกเฉพาะคราวซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 ให้ผู้รับอนุญาต
ปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี  
   10.1 นําวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 ที่ตนนําเข้าหรือส่งออกมาให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ด่านตรวจสอบวัตถุออกฤทธ์ิเพ่ือทําการตรวจสอบ   
   10.2 นําเข้าหรือส่งออกวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 ตามชนิดที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเฉพาะ
คราว และไม่เกินจํานวนหรือปริมาณท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตเฉพาะคราว ในกรณีที่ไม่สามารถส่งออกได้ตามจํานวนหรือ
ปริมาณดังกล่าว ให้แจ้งต่อเลขาธิการเพ่ือแก้ไขใบอนุญาตให้ถูกต้องตามจํานวนหรือปริมาณที่ส่งออกจริง   
   10.3 ในกรณีเป็นการนําเข้า ให้จัดส่งสําเนาใบอนุญาตส่งออกของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของ
ประเทศที่ส่งออกน้ันมาพร้อมกับวัตถุออกฤทธ์ิหน่ึงฉบับ และจัดให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวส่งสําเนาใบอนุญาตส่งออกมายัง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหน่ึงฉบับด้วย 
  11. กําหนดให้ผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 ผู้ใด
ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์วัตถุออกฤทธ์ิให้ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ           
ผู้อนุญาตก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต   
  12. กําหนดให้การย่ืนคําขอตามกฎกระทรวงนี้ให้ย่ืนคําขอ ณ สถานที่กองควบคุมวัตถุเสพติด 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สธ. สถานที่อ่ืนตามที่เลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ
ให้ย่ืนคําขอโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใด โดยคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกและการลดภาระแก่            
ผู้ขออนุญาต ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ถือว่ามี            
ผลชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการย่ืนคําขอโดยเอกสาร   
  13. กําหนดให้ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตผลิต นําเข้า หรือมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ซึ่ง             
วัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์ได้ทําการศึกษาวิจัยเสร็จ
สมบูรณ์แล้วหรือยุติโครงการศึกษาวิจัย โดยมีวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 คงเหลือในความครอบครอง ให้ผู้รับอนุญาต
แจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาตเพ่ือขอทําลายวัตถุออกฤทธ์ิที่เหลือน้ัน    
  14. กําหนดให้ใบอนุญาตที่ออกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2520) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 17              
(พ.ศ . 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ . 2518 ต้ังแต่วันที่
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 ใช้บังคับจนถึงวันก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ ให้
คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน  
  15. กําหนดให้บรรดาคําขอใด ๆ ที่ได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของผู้อนุญาต ให้ถือว่าเป็นคําขอตามกฎกระทรวงน้ีในกรณีที่คําขอตามวรรคหน่ึงมีข้อแตกต่างไปจาก            
คําขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม
ได้ตามความจําเป็น เพ่ือให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้  
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2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย พ.ศ. ....  
  คณะรั ฐมนตรีมีม ติอนุมั ติหลักการร่ า งกฎกระทรวงความปลอดภัยในการ ดํา เ นินการ                
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ และให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับความเห็นของสํานักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดนิยามคําว่า “สถานประกอบการ” “การหยุดเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ระยะยาว” 
“ผู้รับใบอนุญาต” และ “คณะกรรมการความปลอดภัย”  
   2. กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบหลักด้านความปลอดภัยในการดําเนินการสถาน
ประกอบการ รวมถึงกิจกรรมโดยผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ ผู้ก่อสร้าง ผู้วิจัย หรือบุคคลอ่ืน โดยไม่สามารถถ่ายโอนความ
รับผิดชอบน้ีได้ จัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่แสดงแผนภูมิการบังคับบัญชาและหน้าที่รับผิดชอบแต่ละ
ตําแหน่งต้ังแต่ผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการความปลอดภัย ผู้จัดการหน่วยเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุ
นิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ฟิสิกส์สุขภาพ กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุขัดข้องที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยต้องแจ้งให้
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติทราบทันที รวมท้ังต้องจัดให้มีแผนป้องกันอัคคีภัย แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ                 
รังสี แผนการจัดการความเสื่อมของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นต้น   
  3. กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ให้เป็นไปตามขีดจํากัดและเง่ือนไข
การเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการ             
ทางนิวเคลียร์ฉบับสมบูรณ์และเง่ือนไขในใบอนุญาต จัดทําขั้นตอนการเดินเคร่ือง จัดให้ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการ
เดินเคร่ืองได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเดินเคร่ือง เป็นต้น    
  4. กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติทราบถึงแผนและรายการซ่อมบํารุง              
การทดสอบตามระยะเวลาและการตรวจสอบสภาพเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงส่วนที่สําคัญ            
ต่อความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษรบนพ้ืนฐานของรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ฉบับสมบูรณ์   
  5. กําหนดให้การจัดการแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยต้องมีการวิเคราะห์ความปลอดภัยด้วย
วิธีการคํานวณที่เหมาะสม รวมทั้งผู้รับใบอนุญาตจะต้องตรวจสอบว่าแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยและเช้ือเพลิง
นิวเคลียร์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการตรวจวัดรังสีและวัสดุกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม   
  6. กําหนดให้กรณีการหยุดเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ระยะยาว (extended shutdown)               
ซึ่งไม่รวมถึงการหยุดเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เป็นระยะเวลานาน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการซ่อมบํารุงหรือการ
ปรับปรุงแก้ไขเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ โดยผู้รับใบอนุญาตต้องจัดเตรียมแผนการหยุดเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
ระยะยาวและการดําเนินการทางเทคนิคเพ่ือรักษาสภาพให้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยและเช้ือเพลิงนิวเคลียร์คงอยู่
ในสภาพที่ปลอดภัย   
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม               
พ .ศ .  2514 (การกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่ อนไขในการจํ าหน่ายหนี้ สูญจากบัญชีลูกหนี ้               
ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้   
 
 
 



 

 

 

6 

  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้หนี้สูญที่จะจําหน่ายจากบัญชีลูกหนี้ต้องเป็นหนี้ที่มีลักษณะดังต่อไปน้ี    
    1.1 ต้องเป็นหน้ีจากการประกอบกิจการหรือเน่ืองจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม หรือ
หน้ีที่ได้รวมเป็นเงินได้ในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือการเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมโดยไม่รวมถึงหน้ีที่ผู้เป็นหรือเคยเป็น
กรรมการเป็นลูกหน้ีไม่ว่าหน้ีน้ันจะเกิดขึ้นก่อนหรือในขณะที่ผู้น้ันเป็นกรรมการ    
   1.2 ต้องเป็นหน้ีที่ยังไม่ขาดอายุความและมีหลักฐานโดยชัดแจ้งที่สามารถฟ้องลูกหน้ีได้    
  2. กําหนดให้การจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายมีจํานวนเกิน 
2,000,000 บาทขึ้นไป ต้องมีการดําเนินการดังต่อไปน้ี    
   2.1 ติดตามทวงถามให้ชําระหน้ีตามสมควรแก่กรณี โดยมีหลักฐานการติดตามทวงถาม
อย่างชัดแจ้ง แต่ไม่ได้รับชําระหน้ี โดยปรากฏว่า    
     2.1.1 ลูกหน้ีถึงแก่ความตาย เป็นคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานว่าหายสาบสูญไป 
และไม่มีทรัพย์สินใด ๆ จะชําระหน้ีได้ หรือ  
    2.1.2 ลูกหน้ีเลิกกิจการ และมีหน้ีของเจ้าหน้ีรายอ่ืนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สิน
ทั้งหมดของลูกหน้ีอยู่ในลําดับก่อนเป็นจํานวนมากกว่าทรัพย์สินของลูกหน้ี   
   2.2 ดําเนินการฟ้องลูกหน้ีในคดีแพ่ง หรือได้ย่ืนคําขอเฉล่ียหน้ีในคดีที่ลูกหน้ีถูกเจ้าหน้ีราย
อ่ืนฟ้องในคดีแพ่ง และในกรณีน้ัน ๆ ได้มีหมายบังคับคดีของศาลแล้ว และมีรายงานการบังคับคดีครั้งแรกของ                
เจ้าพนักงานบังคับคดี แต่ลูกหน้ีไม่มีทรัพย์สินใด ๆ จะชําระหน้ีได้ หรือ   
   2.3 ดําเนินการฟ้องลูกหน้ีในคดีล้มละลายหรือได้ย่ืนคําขอรับชําระหน้ีในคดีที่ลูกหน้ี            
ถูกเจ้าหน้ีรายอ่ืนฟ้องในคดีล้มละลาย หรือในคดีที่ผู้ชําระบัญชีร้องขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหน้ีเป็นบุคคลล้มละลาย 
และในกรณีน้ัน ๆ ได้มีการประนอมหน้ีกับลูกหน้ีโดยศาลมีคําสั่งเห็นชอบด้วยกับการประนอมหน้ีน้ัน หรือลูกหน้ี                
ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย และได้มีการแบ่งทรัพย์สินของลูกหน้ีครั้งแรกหรือศาลได้มีคําสั่งปิดคดีแล้ว   
  3. กําหนดให้การจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายมีจํานวนไม่เกิน 
2,000,000 บาท ต้องมีการดําเนินการดังต่อไปน้ี   
   3.1 ติดตามทวงถามให้ชําระหน้ีตามสมควรแก่กรณี โดยมีหลักฐานการติดตามทวงถาม
อย่างชัดแจ้งและไม่ได้รับชําระหน้ี   
   3.2 ดําเนินการฟ้องลูกหน้ีในคดีแพ่งและศาลได้มีคําสั่งรับคําฟ้อง หรือได้ย่ืนคําขอเฉล่ียหน้ี
ในคดีที่ลูกหน้ีถูกเจ้าหน้ีรายอ่ืนฟ้องในคดีแพ่งและศาลได้มีคําสั่งรับคําขอน้ันแล้ว หรือ  
   3.3 ดําเนินการฟ้องลูกหน้ีในคดีล้มละลายและศาลได้มีคําสั่งรับคําขอนั้นแล้ว หรือได้ย่ืนคํา
ขอรับชําระหน้ีในคดีที่ถูกเจ้าหน้ีรายอ่ืนฟ้องในคดีล้มละลาย หรือในคดีที่ผู้ชําระบัญชีร้องขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหน้ี
เป็นบุคคลล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งรับคําขอรับชําระหน้ีน้ันแล้ว   
  4. กําหนดให้หนี้ของลูกหนี้รายใดที่ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวงนี้ครบถ้วนแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้จําหน่ายเป็นหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ และให้ถือเป็น
รายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น เว้นแต่กรณีการดําเนินการฟ้องลูกหน้ีในคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย ให้ถือเป็น
รายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ศาลได้มีคําสั่งรับคําฟ้องคําขอเฉล่ียหน้ี หรือคําขอรับชําระหน้ี และกรณีการจําหน่าย
หน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีในส่วนที่ได้ปลดหนี้ หรือประนอมหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ให้ถือเป็นรายจ่ายใน            
รอบระยะเวลาบัญชีที่ศาลได้มีคําสั่งเห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี แล้วแต่กรณี  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในท่ีจับสัตว์น้ําซ่ึงเป็น              
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์
นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
 
 



 

 

 

7 

  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. กําหนดระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าซึ่งเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยให้แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตภายใน 60 วัน
นับแต่วันสิ้นสุดห้วงเวลาได้ (เดิม ภายใน 30 วัน) ให้สอดคล้องกับการดําเนินการตรวจสอบแหล่งทําการเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้าและจํานวนของผู้ขอรับใบอนุญาต   
   2. กําหนดเง่ือนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ เช่น ต้องติดต้ังโคมไฟหรือเคร่ืองหมายบริเวณท่ี
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้ชัดเจน ไม่ใช้สารเคมี ยา หรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งทางราชการมีประกาศห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
กําหนดให้มีการยกเว้นแก่ผู้รับใบอนุญาตไม่ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้สําหรับสัตว์นํ้าบางชนิด กรณีการ
เพาะเลี้ยงหอยทะเลไม่ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเก่ียวกับการกําจัดหรือการป้องกันมิให้สัตว์นํ้าที่เพาะเลี้ยงหลุดออกนอก
ที่เพาะเล้ียง เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของหอยทะเลซึ่งมีขนาดเล็กและไม่ลอยนํ้าทําให้ไม่สามารถนําหอย
ทะเลหรือซากของหอยทะเลข้ึนมากําจัดบนบกอย่างถูกสุขลักษณะได้ และไม่สามารถป้องกันมิให้หอยหลุดออกพ้ืนที่
เพาะเลี้ยงได้เช่นกัน   
  3. กําหนดหลักเกณฑ์การโอนใบอนุญาตซึ่งสามารถกระทําได้โดยไม่มีข้อจํากัดเฉพาะการโอนให้
บุพการี คู่สมรส หรือผู้สืบสันดานของผู้รับใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา 44 แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย                 
พระราชกําหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
5. เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 บี เพื่อทําเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญผล               
การศิลา ที่จังหวัดชุมพร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บี เพ่ือทําเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามคําขอประทานบัตรที่ 1/2559 ของห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญผล
การศิลา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 และวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บี เพ่ือทําเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างตามคําขอประทานบัตรที่ 
1/2559 ของห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญผลการศิลา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 และขอผ่อนผัน
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ที่กําหนดให้โครงการที่
จะขออนุมัติผ่อนผันการใช้พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เพ่ือการทําเหมือง การต่ออายุประทานบัตรทําเหมืองแร่ และการต่ออายุ
การอนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้จะต้องเป็นโครงการที่ดําเนินการในพ้ืนที่เดิมที่มีการทําเหมืองมาก่อน ทั้งน้ี 
เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บี เพ่ือทําเหมืองแร่แล้ว กระทรวง
อุตสาหกรรมโดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จะได้ดําเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามข้ันตอนของ
ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรต่อไป 
  2. พ้ืนที่คําขอประทานบัตรดังกล่าว มีเน้ือที่ทั้งหมด 204 – 2 – 10 ไร่ ทับพื้นที่ประทานบัตรเดิมที่ 
28511/15271 ของห้างหุ้นส่วนฯ ซึ่งหมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และเป็นที่ป่าที่ได้ย่ืนคําขออนุญาต
เข้าทําประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้แล้ว นอกจากน้ี พ้ืนที่ดังกล่าวไม่เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ไม่เป็นพื้นที่
ต้องห้ามสําหรับการทําเหมืองตามระเบียบและกฎหมายของส่วนราชการต่าง ๆ รวมถึงเป็นพื้นที่ที่ถูกกําหนดไว้ใน
เขตแหล่งแร่เพื่อการทําเหมือง ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564 ด้วย การปิดประกาศ
การขอประทานบัตรไม่มีผู้ร้องเรียนคัดค้าน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลสะพลีได้แจ้งความเห็นชอบในการขอ
ประทานบัตร และคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมือง
แร่ ได้ให้ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 16 มกราคม 
2561 และจากการประเมินพบว่าโครงการมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมต่อท้องถิ่นและประเทศเมื่อ
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เปรียบเทียบกับมูลค่าความเสียหายจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ทั้งน้ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่มีข้อขัดข้อง 
 
6. เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 เอ เพื่อทําเหมืองแร่ของบริษัท เทพอุทิศธุรกิจ จํากัด             
ที่จังหวัดกาญจนบุรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอ เพ่ือทําเหมืองแร่         
โดโลไมต์ ตามคําขอประทานบัตรที่ 1/2553 ของบริษัท เทพอุทิศธุรกิจ จํากัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่                
15 พฤษภาคม 2533 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  บริษัท เทพอุทิศธุรกิจ จํากัด ได้ย่ืนคําขอประทานบัตรที่ 1/2553 ชนิดแร่โดโลไมต์ ที่ตําบลปาก
แพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เน้ือที่ 224 ไร่ 3 งาน 04 ตารางวา โดยขอทับพ้ืนที่บางส่วนของ
ประทานบัตรที่ 22110/13577 ของบริษัทเทพอุทิศการแร่ จํากัด ชนิดแร่โดโลไมต์ และประทานบัตร                 
ที่ 22111/13578 ของนางชูศรี สมสมัย ชนิดแร่โดโลไมต์ และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ซ่ึงเป็นการขอประทานบัตรทับในพื้นที่ประทานบัตรเดิมที่ครบกําหนดสิ้นอายุแล้วเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ําแปลงดังกล่าว 
โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้ดําเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องก่อนเข้าดําเนินการในพ้ืนที่ ตลอดจนการปิดประกาศการขอประทานบัตรไม่มีผู้ร้องเรียนคัดค้าน สํานักงาน
เทศบาลตําบลปากแพรกเห็นชอบคําขอประทานบัตรแปลงดังกล่าว และคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้ว ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้
ตรวจสอบพ้ืนที่แล้ว มีสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้เห็นชอบไว้และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือสร้างความขัดแย้งกับราษฎรในพ้ืนที่ นอกจากน้ี 
พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่อยู่ในกรอบแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
(31 กรกฎาคม 2561) เห็นชอบแล้ว โดยภายใต้แผนแม่บทดังกล่าวได้กําหนดให้พื้นที่ที่ปรากฏว่ามีแหล่งแร่อุดม
สมบูรณ์และมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทําเหมือง ซ่ึงรวมถึงพื้นที่ตามประทานบัตร คําขอ    
ต่ออายุประทานบัตร และคําขอประทานบัตรที่ได้ออกให้หรือได้ย่ืนไว้ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510                
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ 
 
7. เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 บี เพื่อต่ออายุประทานบัตรทําเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วน
จํากัด เพชรสมุทร (1970) ที่จังหวัดเพชรบุรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บี เพ่ือต่ออายุประทาน
บัตรทําเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามคําขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2558 ของ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เพชรสมุทร (1970) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 และวันที่ 15 พฤษภาคม 
2533 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ทั้งน้ี เมื่อหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่อนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่
แล้ว ให้ อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ดําเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามข้ันตอนของระเบียบ
และกฎหมายที่เก่ียวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่ม
นํ้าช้ันที่ 1 บี เพ่ือต่ออายุประทานบัตรทําเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามคําขอ  
ต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2558 ของห้างหุ้นส่วนจํากัด เพชรสมุทร (1970) ซ่ึงเป็นการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 ที่กําหนดหลักการการอนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการทํา
เหมืองแร่ในกรณีการต่ออายุการอนุญาตในท่ีเดิมที่เคยได้รับอนุญาตมาก่อนและเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ ใน
เขตพ้ืนที่ต้นนํ้าช้ันที่ 1 ให้นําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเป็นราย ๆ ไป และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 



 

 

 

9 

21 กุมภาพันธ์ 2538 ที่กําหนดให้พ้ืนที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขอผ่อนผันในครั้งน้ีอยู่ใน
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บี ของลุ่มนํ้าภาคตะวันตก โดยการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในขั้นตอนนี้ไม่ได้เป็นการ
พิจารณาอนุญาตให้ทําเหมืองแร่ แต่เป็นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องข้างต้นเท่านั้น ทั้งน้ี เมื่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บี และหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่อนุญาตให้เข้า
ทําประโยชน์ในพ้ืนที่แล้ว กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จะได้ดําเนินการให้
ครบถ้วนถูกต้องตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร
ต่อไป 
  2. พ้ืนที่คําขอต่ออายุประทานบัตรของห้างหุ้นส่วนจํากัด เพชรสมุทร (1970) เป็นการขอทํา                 
เหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ตําบลหนองชุมพลเหนือ อําเภอเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี เน้ือที่ 127 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ซึ่งประทานบัตรครบกําหนดสิ้นอายุแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 
โดยพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนดเขตแหล่งหินอุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ 1 
ตุลาคม 2540 ไม่เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ และไม่เป็นพ้ืนที่ต้องห้ามสําหรับการทําเหมืองตามระเบียบและ
กฎหมายของส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งการดําเนินการตามคําขอต่ออายุประทานบัตรเป็นไปตามข้ันตอนของระเบียบ
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ไก้แก่ 
   2 . 1  การ ย่ื นคํ า ขออ นุญาต เ ข้ าทํ าป ร ะ โ ยช น์ ใน เ ขต พ้ืนที่ ป่ า ไ ม้ ต่ อ ก รม ป่ า ไ ม้                
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 
   2.2 การพิจารณาของคณะกรรมการไตรภาคีเพ่ือพิจารณาการจัดการหน้าเหมืองให้
ปลอดภัย และตรวจสอบกํากับดูแลการทําเหมืองให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 บริเวณเขาอีบิด                
ซึ่งแต่งต้ังโดยจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งคณะกรรมการไตรภาคีฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการคําขอต่ออายุประทานบัตร
แปลงน้ีแล้ว 
   2.3 การตรวจสอบพ้ืนที่โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ร่วมกับสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้                
ซึ่งปรากฏว่า สภาพพ้ืนที่คําขอต่ออายุประทานบัตร และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มีปัญหาการร้องเรียนคัดค้านที่เก่ียวกับคําขอต่ออายุประทานบัตร และการเข้าใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือสร้างความขัดแย้งกับราษฎรในพ้ืนที่ 
   2.4 การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมซึ่ งคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 
2560 
   2.5 การพิจารณาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้เห็นชอบให้             
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เพชรสมุทร (1970) เข้าใช้พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บี ที่จังหวัดเพชรบุรี โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และ                
ให้ดําเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องก่อนเข้าดําเนินการในพ้ืนที่ 
   2.6 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
มาตรา 13 วรรคสอง บัญญัติให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว สามารถนําไปใช้เพ่ือเสนอขอรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีหรือประกอบการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายได้ ภายในระยะเวลาห้าปีนับต้ังแต่วันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ดังน้ัน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 
2560 จึงสามารถนําไปใช้เพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีได้ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 
   2.7 พ้ืนที่คําขอต่ออายุประทานบัตรน้ี ห้างหุ้นส่วนจํากัด เพชรสมุทร (1970) ได้ย่ืนคําขอ
ต่ออายุประทานบัตร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ก่อนวันที่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ อีกทั้งพ้ืนที่
ดังกล่าวยังเป็นพ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ประโยชน์เพ่ือกิจการเหมืองหินอุตสาหกรรม และเป็น
พ้ืนที่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนดเขตแหล่งหินอุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2540 จึงถือเป็น
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พื้นที่ที่แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564 กําหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทําเหมือง ดังน้ัน 
การอนุญาตให้ทําเหมืองที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะดําเนินการตามขั้นตอนภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้
พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 บี จึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
มาตรา 19  
   2.8 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องดําเนินคดีกับ              
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เพชรสมุทร (1970) ในกรณีการทําเหมืองในพ้ืนที่ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตประทานบัตร และกรณีทํา
เหมืองในเขตห้ามทําเหมือง (Buffer Zone) ซึ่งการดําเนินคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด อย่างไรก็ตาม การดําเนินคดีทาง
แพ่งต่อผู้ ย่ืนคําขอต่ออายุประทานบัตร หรือในกรณีที่ผู้ขอแพ้คดีทางแพ่ง ไม่ทําให้ผู้ขอขาดคุณสมบัติ                
ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 จึงสามารถดําเนินการเพื่ออนุญาตคําขอต่ออายุประทานบัตรต่อไปได้ 
 
8. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้าํคลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจรญิถึง
คลองสนามชยั 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังน้ี  

1. อนุมัติให้ มท. [กรุงเทพมหานคร (กทม.)] ดําเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายนํ้าคลอง 
พระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย มีกําหนดแผนงานโครงการ 7 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2570) กรอบวงเงินงบประมาณ 6,130 ล้านบาท  

2. อนุมัติให้ก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 เพ่ือดําเนินการโครงการก่อสร้าง 
อุโมงค์ระบายนํ้าฯ วงเงินภาระผูกพันทั้งสิ้น 6,130 ล้านบาท โดยขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงิน 3,065               
ล้านบาท และจะใช้เงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบ เป็นเงิน 3,065 ล้านบาท  

3. มอบหมายให้สาํนักงบประมาณ (สงป.) และ กทม. ร่วมกันพิจารณาจัดหาแหล่งเงินเพ่ือ 
สนับสนุนการดําเนินการ โครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนงานต่อไป  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ
ดําเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายนํ้าคลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย โดยขอ             
อนุมัติให้ก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 (7 ปี) เพ่ือดําเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์                 
ระบายนํ้าฯ วงเงิน 6,130 ล้านบาท ซึ่งกรุงเทพมหานครจะขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงิน 3,065 ล้านบาท 
และจะใช้เงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบ เป็นเงิน 3,065 ล้านบาท ทั้งน้ี จะใช้จ่ายเก่ียวกับค่าก่อสร้าง                
(6,000 ล้านบาท) และค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (130 ล้านบาท) สําหรับสาระสําคัญของโครงการฯ 
ครอบคลุมเก่ียวกับวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกและรองรับ
ปริมาณนํ้าหลากจากพ้ืนที่ตอนบนของกรุงเทพมหานครให้ระบายลงสู่โครงการแก้มลิง “คลองมหาชัย – คลองสนาม
ชัย” และจะดําเนินโครงการตามแนวคลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย ความยาวประมาณ 
9 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 64 ตารางกิโลเมตร ในเขตภาษีเจริญ เขตบางแค  เขตบางบอน และเขตบาง 
ขุนเทียน โดยก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 เมตร ความยาวประมาณ 9.195 
กิโลเมตร ทั้งน้ี โครงการฯ ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ในการประชุม          
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (14 มกราคม 2563) อนุมัติในหลักการการยื่น
คําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินต้ังแต่ 
1,000 ล้านบาท ขึ้นไป  
 
9. เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการค้าและการลงทุน ครั้งที่ 1/2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการค้าและการลงทุน            
ครั้งที่ 1/2563 ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องดําเนินการตามมติคณะกรรมการต่อไป  
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 สาระสําคัญของเร่ือง 
สศช. รายงานว่า  
1. คณะกรรมการขับเคลื่ อนการเจรจาการค้าและการลงทุน ได้มีการประชุมครั้ งที่  1/2563 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 โดยสรุปผลการประชุมที่สําคัญ ดังน้ี 
 

มาตรการ มติที่ประชุม 
1)  มาตรการ ด้านการเงินการคลั ง  ประกอบด้วย 
3 มาตรการย่อย ได้แก่  
- การหักค่าใช้จ่าย 2.5 เท่า สําหรับรายจ่ายเพื่อการ
นําเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม – 31 ธันวาคม  2563  
- การยกเว้นภาษีอากรสําหรับการนําเข้าเครื่องจักรจนถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2563  
- การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการลงทุนผ่าน
ธนาคารเพื่อการส่งออกและการนําเข้า วงเงิน 5,000 
ล้านบาท ทั้งน้ี คาดว่ามาตรการฯ น้ี จะสามารถกระตุ้นการ
ลงทุนได้ประมาณ 1.1 แสนล้านบาท 

มอบหมายให้กระทรวงการคลัง  (กค.) และสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (สกท.) ร่วมกัน
พิจารณากําหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่มีความ
ครอบคลุมปัจจัยการประกอบธุรกิจอย่างครบถ้วน 
ไม่เฉพาะการจัดหาเครื่องจักร และควรผลักดันให้
ผู้ประกอบการเข้าร่วมลงทุนกับโครงการต่างๆ ของ
ชุมชนพ้ืนที่ด้วย 
 

2) มาตรการกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน ประกอบด้วย 
2 มาตรการย่อย  ได้แก่ 
- มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดใหญ่ โดยขยายสิทธิ
ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้ ร้อยละ 50 เพ่ิมเติมอีก 
5 ปี สําหรับการลงทุนในปี 2563 และ 2564 ซึ่งเป็นสิทธิ
ประโยชน์ที่มากกว่ามาตรการ Thailand Plus 
- มาตรการสร้างความเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจฐานราก โดย
ให้เอกชนที่ให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ 
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี โดยกําหนด
วงเงินยกเว้นภาษีฯ ร้อยละ 120 ของเงินช่วยเหลือ  

มอบหมายให้
- สกท. เร่งนําเสนอมาตรการฯ ให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเพ่ือขับเคลื่อนการลงทุน
ต่อไป  
- กระทรวงมหาดไทยพิจารณาทบทวนกฎหมายท่ีอาจ
เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อาทิ การ
ถือครองกรรมสิทธ์ิคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติเพ่ิม
มากขึ้น 
 

3) การเร่งรัดการลงทุนภาครัฐ ประกอบด้วย 4 มาตรการ 
ได้แก่  
- การเร่งรัดการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ปี พ.ศ. 2563 – 2564 
ได้แก่  
โครงการ การดําเนินการ 
โครงการท่ีได้รบั
อนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี แต่
ยังไม่สามารถ
ดําเนนิการได ้
จํานวน 16 
โครงการ วงเงิน 
345,367 ล้านบาท 

- มอบหมายหน่วยงาน
รับผิดชอบเร่งรัดการ
ดําเนินการผลักดันการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินและรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว  
- มอบหมายให้สํานักงาน

มอบหมายให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบแผนงาน/ 
โครงการท้ังภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  เร่ งรัดการ
ดําเนินงานตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ  และใ ห้สํ า นักงบประมาณพิจารณา
สนับสนุนแหล่งเงินงบประมาณตามความเหมาะสมและ
จําเป็นต่อไป 
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คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ(สคร.) และ
กรมบัญชีกลาง พิจารณา
แนวทางการแก้ไขปัญหาใน
ขั้นตอนการคัดเลือกเอกชน 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการฯ 
พิจารณาต่อไป 
 

โครงการลงทนุที่
เตรียมเสนอให้
คณะรัฐมนตรี
พิจารณาในปี 
2563 จํานวน 10 
โครงการ วงเงิน 
203,080 ล้านบาท  

ให้รัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบเร่ง
เตรี ยมความพร้อม เ พ่ือ ให้
สามารถดําเนินการได้ทันทีที่
ได้รับอนุมัติ รวมท้ังให้เตรียม
แผนบริหารโครงการโดยเร่ง
ผูกพันสัญญาในส่วนที่ใช้เงิน
รายได้ไปก่อน  
 

โครงการท่ีควร
เร่งรัดใน
ปีงบประมาณ 
2563 – 2564 
จํานวน 35 
โครงการ วงเงิน 
642,011 ล้านบาท 
  

ให้ห น่วยงานที่ รั บผิ ดชอบ
เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม เ พ่ื อ
นํ า เสนอคณะกรรมการ ท่ี
เ ก่ียวข้องพิจารณา และให้ 
สคร. จัดประชุมเพ่ือเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบลงทุน  

 

- โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม วงเงิน
ลงทุนปี  2562-2564 จํานวน  44 โครงการ  วงเ งิน 
1,794,774 ล้านบาท ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการเตรียม
ความพร้อมโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
เพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการได้ทันที  และเร่งรัดกรอบ
ระยะเวลาของโครงการที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีให้เร็วขึ้น 
รวมท้ังให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเร่ง
นํ า เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร ที่ เ อ ก ช น ร่ ว ม ล ง ทุ น กั บ รั ฐ ต่ อ
คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
- การลงทุนด้านพลังงาน ให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดการ
ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนภายในครึ่งปีแรกของปี 
2563  และร ่วมม ือก ับหน ่วยงาน ที ่เ กี ่ย วข ้อ ง  อาทิ 
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รัฐวิสาหกิจ
ด้านพลังงาน ในการผลักดันการลงทุนสาขาพลังงานที่จะ
ส่งผลกับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว เช่น 
การลงทุนในสถานีอัดประจุไฟฟ้า เป็นต้น  
- การจัดการทรัพยากรน้ํา ให้สํานักงานทรัพยากรนํ้า
แห่งชาติประสานหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องในการผลักดัน
โครงการด้านนํ้าขนาดเล็กให้สามารถดําเนินการได้โดยเร็ว 
เพ่ือกระตุ้นการลงทุนระยะสั้นระหว่างที่รอรับการจัดสรร
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งบประมาณสําหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงการ
สําคัญ ๆ 
4) แผนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของประเทศ
ไทย ในระยะที่ผ่านมามีการจัดทําความตกลงการค้าเสรี 
(FTA) จํานวน 13 ฉบับ และอยู่ระหว่างการเจรจาจํานวน 
5 ฉบับ ส่งผลให้มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับคู่เจรจาเพ่ิม
สูงขึ้น โดยอันดับ 1 คือ FTA อาเซียนที่มีมูลค่าการค้ารวม
เติบโตถึงร้อยละ 855.3 นับจากที่มีผลบังคับใช้เมื่อปี 
2536 ในส่วนของการเตรียมการเจรจากรอบใหม่ๆ เช่น 
Comprehensive and Progressive Agreement  
for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) และการฟ้ืน
การเจรจา FTA ไทย-EU กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ได้
ดําเนินการศึกษาประเมินผลดี ผลเสีย แนวทางรองรับ
ปรับตัว รวมถึงหารือเพ่ือระดมความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกภาคส่วนทั่วประเทศ และอยู่ระหว่างการเสนอผล
การศึกษาและการรับฟังความคิดเห็นต่อที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมทั้ง 
อยู่ระหว่างการหารือถึงแนวทางปรับปรุง/พัฒนากลไกการ
ช่วยเหลือตลอดจนพิจารณาเก่ียวกับการขอจัดต้ังกองทุน
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก FTA และการเพ่ิม 
ขี ด ค ว ามส าม า ร ถ ใ นก า ร แข่ ง ขั น ขอ งผู้ ผ ลิ ต แ ล ะ
ผู้ประกอบการในประเทศ  

รับทราบผลการดําเนินงานของ พณ. และมอบหมายให้ 
พณ. ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดการเจรจาในความตกลง
การค้า CPTPP ไทย-ฮ่องกง และ ไทย – EU ตลอดจน
สนับสนุนให้มีกองทุนรองรับผลกระทบจากความตกลง
การค้าเสรี เน่ืองจากเป็นกลไกสําคัญที่ช่วยแก้ไขเยียวยา
และตอบโจทย์ข้อกังวลของผู้ได้รับผลกระทบ และขอให้
หน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนด้วย รวมทั้งพิจารณาให้
ความสําคัญกับการจัดทําความตกลงทางการค้าใน
รูปแบบ Partnership ซึ่งผลสําเร็จของความตกลง 
จะส่งผลต่อการยอมรับของประเทศคู่ค้าและบทบาท
ประเทศไทยในเวทีโลกต่อไป 

 
10. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์             
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสําหรับประชาชนตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอดังน้ี 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  มท. เสนอว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจของประเทศไทยในภาพรวม โดยเฉพาะธุรกิจที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว การชะลอตัวของเศรษฐกิจในภาคธุรกิจ 
ภาคอุตสาหกรรม และการดํารงชีวิตของประชาชนทุกระดับ กระทรวงมหาดไทยจึงเห็นสมควรเสนอมาตรการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือบรรเทา                
ความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสําหรับประชาชน ดังน้ี 
  1. มาตรการด้านไฟฟ้า (การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 
      (1) มาตรการท่ี 1 ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 3 สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) คาดว่าจะใช้งบประมาณรวม 5,160 ล้านบาท แบ่งเป็น การไฟฟ้านครหลวง คาดว่าจะ
ใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้งบประมาณ 3,560 ล้านบาท โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานดําเนินการลดค่าไฟฟ้าในอัตราร้อยละ 3 และพิจารณาใช้เงินคืนรายได้ เพ่ือให้
การไฟฟ้ามีฐานะการเงินตามเกณฑ์ที่กําหนดมาเป็นแหล่งเงินในการสนับสนุนการลดค่าไฟฟ้า 
      (2) มาตรการท่ี 2 ขยายระยะเวลาการชําระค่าไฟฟ้า สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการเฉพาะ
อย่าง (ธุรกิจโรงแรม และกิจการให้เช่าพักอาศัย) โดยไม่คิดดอกเบ้ีย ตลอดระยะเวลาการผ่อนผันโดยไม่มีการงดจ่าย
ไฟฟ้าเป็นการช่ัวคราว และผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล สําหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้า ประจําเดือนเมษายน 
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– พฤษภาคม 2563 ทั้งน้ี ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สํานักงานการไฟฟ้าใน
พ้ืนที่  
       (3) มาตรการท่ี 3 การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทท่ี 1 บ้านอยู่อาศัย 
และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก รวม 22.17 ล้านราย วงเงิน 32,700 ล้านบาท แบ่งเป็น การไฟฟ้านครหลวง 
จํานวน 3.87 ล้านราย วงเงิน 13,000 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวน 18.30 ล้านราย วงเงินประมาณ 
19,700 ล้านบาท สามารถใช้สิทธิขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่วางไว้ตามขนาดเคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้า ทั้งน้ี ผู้วาง
หลักประกันการใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบสิทธิและแจ้งความประสงค์ พร้อมย่ืนเอกสารหลักฐานเพื่อขอคืนเงิน
ประกันผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งน้ี คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานจะออกประกาศการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า 
โดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเร่งกําหนดแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดในการดําเนินการคืน
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป 
  2. มาตรการด้านน้ําประปา (การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค) 
     (1) มาตรการท่ี 1 ลดค่าน้ําประปาในอัตราร้อยละ 3 ให้กับผู้ใช้นํ้าทุกประเภท เป็นระยะเวลา  
3 เดือน เริ่มต้ังแต่รอบการใช้นํ้าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 คาดว่าจะใช้งบประมาณรวม 330 ล้านบาท 
แบ่งเป็น การประปานครหลวง 130 ล้านบาท การประปาส่วนภูมิภาค 200 ล้านบาท  
      (2) มาตรการท่ี 2 ขยายระยะเวลาการชําระค่าน้ําประปา สําหรับผู้ใช้นํ้าที่จดทะเบียนประกอบ
ธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบ้ีย สามารถผ่อนชําระได้ไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบใบแจ้ง
ค่านํ้าประปา สําหรับรอบการใช้นํ้าเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 รวม 30,900 ราย แบ่งเป็น การประปานคร
หลวง จํานวน 900 ราย และการประปาส่วนภูมิภาค จํานวน 30,000 ราย 
      (3) มาตรการที่ 3 คืนเงินประกันการใช้น้ําให้กับผู้ใช้น้ําประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย รวม 5.7         
ล้านราย วงเงิน 2,834 ล้านบาท แบ่งเป็น การประปานครหลวง จํานวน 2 ล้านราย วงเงิน 1,034 ล้านบาท และ              
การประปาส่วนภูมิภาค จํานวน 3.7 ล้านราย วงเงิน 1,800 ล้านบาท ทั้งน้ี ผู้วางเงินประกันการใช้นํ้าสามารถ
ตรวจสอบสิทธิและแจ้งความประสงค์เพ่ือขอคืนเงินประกันผ่านช่องทางต่าง ๆ  
 
11.  เรื่อง ข้อสรุปมาตรการและข้อสั่งการเก่ียวกับโควิด – 19  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ สรุปมาตรการและ
ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทําเนียบรัฐบาล  และให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องรับไป
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป  
  สาระสาํคญั 
  มาตรการ 3 ยัง แต่ ... 

1. ขณะนี้อยู่ในระยะ 2 ยังไม่เขา้สู่ระยะ 3 แต่ให้เตรียมพร้อมยกระดับ  
2. ประเทศที่เป็นเขตติดโรคยังคงเป็น 4+2 ยังไม่ประกาศเพ่ิม แต่ มมีาตรการข้ันสูงรองรับทุก 

ประเทศ  
3. ยังไม่ปิดเมือง ยังไม่ปิดประเทศ (การห้ามเข้า – ออก) แต่ ใช้มาตรการรองรับเข้มงวด คือ  

ก. ขาเข้าต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 3 วัน 
ข. ชาว ตปท. มีประกันสุขภาพ 
ค. ยินยอมใช้ application ติดตามของรัฐ  
ง. มาตรการน้ีใช้กับการเข้าเมืองทางบก – นํ้า – อากาศ  
จ. ตม. ดู  passport ด้วยว่าประเทศก่อนประเทศสุดท้ายคืออะไรบ้าง เป็นเขตติดโรคไหมแล้ว 

แจ้ง มท.  
ฉ. ยอมรับมาตรการกักกันตนเองหรือของรัฐ 
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  มาตรการ 2 เร่ง  
4. สธ. อว. กห. ตร. กทม. เร่งเตรียมรับระยะ 3 โดยให้เพ่ิม  

ก. เตียง โรงพยาบาล (รัฐ – เอกชน – มหาวิทยาลัย – ทหาร – ตํารวจ)  
ข. หมอ พยาบาล บุคลากรการแพทย์ อาสาสมัคร  
ค. ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ  
ง. ชุดป้องกันโรค 
จ. เงินเพ่ิมพิเศษแก่บุคลากรการแพทย์ (กค. กพ.)  

5. พณ. สธ. กต. ตร. กค. อก. พน. เร่ง  
ก. ผลิตหน้ากากอนามัย เจล แอลกอฮอล์เพ่ิมขึน้  
ข. นําหน้ากากของกลางที่ยึดได้ส่งศูนย์ฯ เพ่ือแจกจ่ายต่อ 
ค. กต. ติดต่อ ตปท. เรื่องชุดป้องกันโรค หน้ากากอนามัย 
ง. ตรวจสอบการขาย on line, การกักตุน  และการระบายของ และสินค้า  

  มาตรการ 2 เลื่อน – ปิด 
6. เลื่อนวันหยุดสงกรานต์จาก จ. 13 อ. 14 พ.15 เม.ย. ออกไปก่อน โดยไม่เป็นวันหยุดราชการ  

และวันหยุดเอกชนปีน้ี โดยจะคืนวันหยุดให้ภายหลัง  
7. มาตรการปิดสถานที่ช่ัวคราว  

ก. สถานที่ซึ่งผูค้นมาร่วมเป็นกิจวัตรเพ่ือทํากิจกรรมร่วมกันทีอ่าจแพร่เช้ือได้ง่ายแม้จะป้องกัน 
แล้ว และยังมทีางเลือกอ่ืนทดแทนการมาชุมนุม ให้ปิดช่ัวคราว ต้ังแต่ 18 มี.ค. ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา (รัฐ – 
เอกชน) โรงเรียน (รัฐ – เอกชน – นานาชาติ) สถานกวดวิชา  ซึ่งจะปิดเทอมอยู่แล้วหรอืเรียน on – line ได้  

ข. สถานที่ซึ่งผูค้นไม่ได้มาชุมนุมเป็นกิจวัตร แต่มาเพ่ือทํากิจกรรมที่มีการเบียดเสียดใกล้ชิด   
และเสี่ยงต่อการแพร่เช้ือง่ายทางปาก (ตะโกน เชียร์) สมัผัสถูกเน้ือถูกตัวหรือใช้สิ่งของร่วมกันง่าย  เช่น สนามมวย  
สนามกีฬา  โรงมหรสพ  ให้ สธ. แจ้ง ผวจ. ผู้ว่า กทม. ใช้อํานาจสั่งตาม ม. 35 (1) โดยคํานึงถึงขนาดของกิจกรรม 
(จํานวนคนน้อย – มาก) โอกาสแพร่เช้ือ (ประเภทกิจกรรม) สถานที่ซึ่งมโีอกาสความเสี่ยง (จังหวัด)  

ค. ส่วนสถานที่อ่ืนนอกเกณฑ์ ก.ข. เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด Fitness  โรงแรม ร้านอาหาร  
ศาสนสถาน Cluc pub  ให้พิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสม ส่วนการประชุม สมัมนา การสอบ งานสังคม 
งานบุญ งานบรรพชาอุปสมบทหมู่ กิจกรรมที่มีคนมาร่วมจาํนวนมากยากแก่การควบคุมควรเลื่อนหรืองด  ถ้าจะจัด
ต้องมีมาตรการรองรับ คือ ทาํความสะอาดสถานที่ ตรวจไข้ ใช้หน้ากาก เจล เว้นระยะห่างระหว่างคน ใช้เวลาให้น้อย
ลดขนาดลง มฉิะน้ันอาจถูกประกาศควบคุมเพ่ิมเป็นแหล่ง ๆ ก็ได้  
  มาตรการ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐ  

8. ให้ กต. ต้ัง Team Thailand COVID -19 ในทุกประเทศท่ีมีทูต ดูแลคนไทยใน ตปท. และ 
ติดต่อแจ้งข่าว กต.  

9. ให้ ก.พ.ร. ใช้เกณฑ์ความสามารถในการรับมือ COVID เป็นตัวช้ีวัดการประเมินหน่วยราชการ  
10. ให้ทุกกระทรวงพิจารณาปรับเปลี่ยนเวลาทํางาน – พักเที่ยง – เดินทางไปกลับ ให้เหลื่อม             

เวลากัน และสง่เสริมมาตรการให้คนติดต่อกับราชการทาง on line  
11. ให้ทุกกระทรวงมอบงานให้ข้าราชการ – จนท. ทํางานบางอย่างที่บ้านตามความเหมาะสม แล้ว 

รายงานผลการดําเนินการ โดยให้ สลค. รวบรวมทําบัญชีเสนอ ครม. ทราบ  
12. อย่าให้การเข้มงวดเร่ือง COVID ทําให้มาตรการอ่ืนของรัฐบกพร่องหรือหย่อนยาน (การตรวจวัด 

แอลกอฮอล์เมาแล้วขับ การตรวจปัสสาวะของ ตร. การตรวจผู้โดยสารรถ อากาศยานของ คค. ตม. การรับมือภัยแล้ง 
การจราจร การป้องกันอาชญากรรม การอํานวยความสะดวก)  

มาตรการ 3 ชว่ย  
13. ให้ กค. หามาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจนอกจากที่เคยเสนอ  ครม. อนุมัติแล้ว  

- ค่าเช่าที่ของราชพัสดุ, ท้องถิ่น, รัฐวิสาหกิจ 
- การขยายเวลาหรือผ่อนผันค่าธรรมเนียมตามกฎระเบียบต่าง ๆ   
- ตลาดหุ้น  
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- อ่ืน ๆ (ช่วยผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ)  
14. ให้กระทรวงที่เก่ียวข้องช่วยเจรจาขอเลื่อนหรือลดผลกระทบจากมาตรการของรัฐ เช่น การคืน 

เปลี่ยนต๋ัวช่วงสงกรานต์ (คค.) การขอความร่วมมือจากนายจ้างแจ้งลูกจ้างที่จะลากลับบ้านช่วงสงกรานต์ว่าไม่ควร
กลับ โดยเฉพาะการไป ตปท. เพราะอาจกลับเข้ามายาก (รง.) เงินประกันสังคม (รง.) การส่งสินค้าออก (พณ.) การ
ผ่อนผันการชําระหน้ี การบังคับคดี  การขายฝาก  (ยธ.) การประชุมผู้ถือหุ้นโดยขยายเวลาหรือใช้ระบบประชุม
ทางไกลแทน (กค. กลต. ดส.)  

15. การตรวจโรค ถ้าแพทย์สั่งหรือแนะให้ตรวจเพราะมีสิ่งบ่งช้ี – ฟรี ถ้าอยากรู้ ตรวจเอง ไม่มี               
สิ่งบ่งเช้ือ  (ปัญหาคือจะมีนับล้านคน  เสี่ยงการไป รพ. สุขภาพจิตเสีย คนป่วยจริงเสียโอกาส)- จ่ายเอง แต่ถ้าพบว่า
ผลเป็น positive – รัฐตรวจรักษาฟรี  

สรุป ขณะนี้ไทยยังไม่ได้ปิดประเทศ แต่เข้าประเทศจะยากขึ้น/อยู่ในระยะ 2 โดยชะลอระยะ 2 ให้ 
นานที่สุด ใช้มาตรการควบคุม ป้องกัน รักษา และสื่อสาร โดยถือว่า COVID-19  เป็นปัญหาอันดับ 1 ผลกระทบ            
ทางเศรษฐกิจเป็นอันดับรองของประเทศและของโลกเพราะ ถ้าสถานการณ์โรคบรรเทาลงแล้วยังฟ้ืนฟูได้/ประเมิน
สถานการณ์ COVID และปัญหาเศรษฐกิจรายวัน แต่เตรียมพร้อมรับมือและพร้อมจะปรับเปลี่ยนโดยยก – ลดระดับ         
ทุกวัน 
 
12.  เรื่อง สรปุผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด – 19) ครั้งที่ 1/2563  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส              
โคโรนา 2019 (โควิด-19) เสนอ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที ่16 มีนาคม 2563  ณ  ตึกภักดีบดินทร์ ทําเนียบรัฐบาล  
ดังน้ี 
  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 1/2563  โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารของส่วนราชการ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
เข้าร่วมประชุม 
 นายกรัฐมนตรี ได้แจ้งว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
มีแนวโน้มการแพร่กระจายที่เพ่ิมมากขึ้น จึงจําเป็นต้องหามาตรการรองรับ โดยทุกภาคส่วนต้องทําความเข้าใจร่วมกัน 
เพ่ือบูรณาการความร่วมมือเพ่ือหาแนวทางการรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ร่วมมือใน
การประสานงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในการน้ี รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ  6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
สาธารณสุข ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน ด้านข้อมูล การช้ีแจงและการรับเรื่องร้องเรียน ด้านการต่างประเทศ ด้านมาตรการ
ป้องกัน และด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ได้รายงานผลการดําเนินงานและแผนมาตรการเตรียมการ
รองรับฯ ด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  1. ด้านการสาธารณสุข 
 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข : กล่าวขอบคุณ
นายกรัฐมนตรีที่อนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน 
ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้ังแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้น
ไปจนกว่าสถานการณ์จะยุติ และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันดําเนินมาตรการต่าง ๆ อาทิ กระทรวงกลาโหม
และกระทรวงมหาดไทยที่ร่วมดําเนินมาตรการ State Quarantine การสนับสนุนกําลังคนและอาสาสมัคร โดยได้
นําเสนอประเด็นต่อที่ประชุม ดังน้ี 

1.1 สถานการณ์ในประเทศไทย ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 มีผู้ติดเช้ือสะสม 114 คน ที่ 
สําคัญ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มียอดผู้ติดเช้ือเพ่ิมขึ้นถึง 64 คน  สามารถจําแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ คนไทยที่เดินทาง
กลับจากต่างประเทศ  ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ผู้สัมผัสกับชาวต่างชาติ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยราย
ก่อนหน้าผู้ที่เกี่ยวข้องกับสนามมวย และผู้ที่เก่ียวข้องกับสถานบันเทิง 
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 1.2 มาตรการดําเนินการ กระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินตามแนวทาง ดังน้ี 
มาตรการ แนวทาง/การดําเนนิงาน 

1. การป้องกันการ
แพร่ระบาด 

1.1 การหยุดนําเช้ือเข้าจากต่างประเทศ โดยผู้ที่เดินทางเข้ามาจะต้องมีใบรับรองแพทย์
และกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
1.2 การหยุดการส่งออกเช้ือไวรัสออกนอกกรุงเทพฯ ด้วยการควบคุมการเดินทางของ
ประชาชนให้น้อยที่สุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์  หรือเปลี่ยนแปลงวันหยุดเทศกาล
สงกรานต์ หรืองดการจัดงาน 
1.3 การหยุดการแพร่ระบาดเช้ือ โดยขอให้งดกิจกรรมทุกประเภท อาทิ การแข่งขันกีฬา งาน
บันเทิ ง งานอบรมสัมมนา การแสดงสินค้ า และให้สถานบันเทิ งเปิดให้บริการ
ไม่เกิน 20.00 น. และให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  จัดที่น่ังหรือที่ยืนห่างกันไม่ตํ่ากว่า 1 เมตร 
1.4 หยุดการเดินทาง หรือลดการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพฯ โดยเสนอให้ดําเนินการ
ปิดสถานศึกษาประเภทโรงเรียนกวดวิชา หรือสถาบันติวเตอร์ และลดความแออัดของ
ระบบขนส่งมวลชน รวมถึงพิจารณาการทํางานที่บ้าน (Work at Home) 

2. การควบคุมและ
การจํากัดวงการแพร่
ระบาด 

2.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรค
ในระดับพ้ืนที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
ดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยใช้อํานาจตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
อย่างเคร่งครัด 
2.2 ให้ อสม. ดําเนินการดูแล ติดตาม และรายงานการกักตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศ

3. การเตรียม 
ความพร้อมด้านการ
รักษาพยาบาล 

เตรียมความพร้อมของเครือข่ายโรงพยาบาลท่ัวประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน 

4. การสื่อสารความ
เสี่ยงและ 
การสื่อสาร
สาธารณะ 

สร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในระดับภูมิภาคให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน อาทิ เว็บไซต์กรมควบคุมโรค www.ddc.moph.go.th สายด่วนกรมควบคุม
โรค หมายเลข 1422 รวมทั้งร่วมกันสื่อสารสถานการณ์และวิธีการปฏิบัติตัวสําหรับบุคคล 
ครอบครัว สถานที่ทํางาน ชุมชน และสังคม

 
 1.3 ความพร้อมด้านการสาธารณสุขของไทย 
   (1) ด้าน Surge Capacity ของจํานวนเตียง ผู้ป่วย COVID – 19  

โรงพยาบาลสงักัด Isolation room AIIR Cohort Ward 
กทม. 237 136 143 
ต่างจังหวัด 2,444 1,042 3,061 
   (2) การบริหารจัดการ Surgical Mask  สธ. ได้รับการจัดสรร 1,000,000 ช้ิน
ต่อวัน แบ่งเป็นการจัดสรรให้แก่โรงพยาบาลภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 500,000 ช้ิน โรงพยาบาลภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข 70,000 ช้ิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย/คณะทันตแพทย์ 100,000 ช้ิน โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก
เอกชน 200,000 ช้ิน โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 80,000 ช้ิน และจัดสรรตามมาตรการ Quarantine 
50,000 ช้ิน 
   (3) จํานวนบุคลากรสาธารณสุข 

บุคลากร รพ.รัฐ รพ.เอกชน รวม 
แพทย์ 29,449 7,711 37,160 

พยาบาล 126,666 24,905 151,571 
 

 สําหรับการดําเนินการจัดหาหน้ากากอนามัย ประเภท N95 และ PPE กระทรวง
สาธารณสุขจะต้องจัดหาเพ่ิมเติม 1,596,525 ช้ิน (หน้ากาก N95) และ 1,932,052 ช้ิน (ชุดป้องกันสําหรับบุคลากรทาง
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การแพทย์ (PPE) ขณะที่กําลังการผลิตและสํารองยา กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างจัดหายาเพ่ิมเติมในยาฟาวิพิรา
เวียร์ จํานวน 40,000 เม็ด และยาเรมเดซิเวียร์ จํานวน 220 หลอด 
 2. ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน  
  รัฐบาลมีมาตรการกํากับดูแลการกระจายหน้ากากให้เป็นไปอย่างทั่วถึง ชดเชย
ส่วนเกินราคาหน้ากากอนามัยให้แก่โรงงานท่ีได้รับผลกระทบจากการควบคุมราคาสินค้าการควบคุมราคาหน้ากาก
อนามัย เร่งรัดการผลิตหน้ากากผ้า หรือหน้ากากทางเลือกเพ่ือลดปริมาณความต้องการหน้ากากอนามัย นําไขปาล์ม
เพ่ือเป็นส่วนผสมในการทําเจลล้างมือ ตลอดจนขอให้ด่านศุลกากร เคร่งครัดการตรวจสอบการส่งออกสินค้ากับ
ใบอนุญาตให้ตรงกัน นอกจากน้ี ได้กําหนดมาตรการใน 4 เรื่อง คือ การแจ้งข้อมูล การควบคุมการส่งออก การปัน
ส่วน และการควบคุมราคาจําหน่าย ซึ่งได้มีการปรับเพ่ิมความเข้มข้นมากข้ึนเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการหน้ากากได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามสถานการณ์  มีการติดตามดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการกักตุนสินค้า และไม่ให้จําหน่ายในราคาสูง
เกินสมควร 

 แนวทางการบริหารจัดการหน้ากาก เน้นตอบสนองความต้องการ โดยสร้างพอเพียง
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  และเตรียมความพร้อมสําหรับมาตรการ State of Quarantine และ
ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หน้ากากทางเลือก เพ่ือลดความต้องการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์  
 3. ด้านข้อมูลการชี้แจงและการรับเรื่องร้องเรียน 
  รัฐบาลได้จัดให้มีศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID - 
19) โดยดําเนินการ เปิดรับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อซักถามประชาชน จัดประชุมทุกวันในเวลา 09.00 น. และจัด
แถลงข่าวทุกวันในเวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสดทาง NBT2HD และสื่อออนไลน์ พร้อมทั้งจัดทํา Viral Clip ด้วย ซึ่ง
ในการแถลงข่าวดังกล่าวได้มีการเชิญรัฐมนตรีและหน่วยงานที่รับผิดชอบมาร่วมแถลงด้วย การแถลงข่าวดําเนินการ
มาแล้ว จํานวน 6 ครั้ง ช้ีแจงประชาชนไปแล้ว 27 ประเด็น ดําเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
ตลอดจนได้กําหนดให้มีการยกระดับการสื่อสารกับประชาชนเป็น COVID CHANEL โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจําตลอด 24 
ช่ัวโมง 
 4. ด้านการต่างประเทศ 
  ในขณะนี้นานาชาติได้มีมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อการผ่านแดนของคนไทย โดยแบ่ง
มาตรการออกเป็น 3 มาตรการ ดังน้ี  
  1) ห้ามคนไทยเดินทางภายใน 14 วัน  
  2) ห้ามประชากรจากกลุ่มประเทศอาเซียนเดินทางเข้าประเทศ  
  3) ห้ามคนไทยเข้าโดยเด็ดขาด 
  รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือนักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการ AFS จากประเทศ
อิตาลี ซึ่งในขณะน้ีได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว  
                             ปัจจุบันมีประเทศที่มีผู้ติดเช้ือเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง กระทรวงการต่างประเทศจึงขอ
หารือที่ประชุมพิจารณาความจําเป็นและความเหมาะสมในการดําเนินมาตรการเฉพาะกับประเทศที่มีรายงานผู้ป่วย
สะสมมากและผู้ป่วยรายใหม่อย่างไรหรือไม่  
    เมื่อพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดีของประเทศต่าง ๆ เห็นว่า มาตรการท่ีหนักแน่นและ
ครอบคลุมเท่าน้ันที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของประชาชนในประเทศและมีมาตรการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเข้มข้น ขณะน้ี กระทรวงการ
ต่างประเทศกําลังประสานความร่วมมือในการควบคุมการแพร่ระบาดในด้านต่าง ๆกับสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  
 5. ด้านมาตรการป้องกัน  
  - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้นําเสนอมาตรการป้องกัน ดังน้ี 
 1) การกักกัน กระทรวงสาธาณสุขได้แต่งต้ังเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยเป็น
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการกักกันควบคุมโรคในระดับพ้ืนที่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งต้ังเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง แต่งต้ังเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
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2563 โดยดําเนินการ ได้แก่ (1) ระดับอําเภอ มีนายอําเภอเป็นประธาน มีสาธารณสุขอําเภอเป็นเลขานุการ (2) ระดับ
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) มีนายเทศมนตรี นายกองค์บริหารส่วนตําบบ (อบต.) เป็นประธาน มี
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมตําบล (รพ.สต.) เป็นเลขานุการ (3) ระดับหมู่บ้าน มีกํานันผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธาน 
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เป็นเลขานุการ  และมีแนวทางปฏิบัติในการกักกัน ณ ที่พักสําหรับผู้เดินทาง
มาจาก4 ประเทศเสี่ยง แบ่งเป็น กลุ่มผู้เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ (อยู่ระหว่างกักกัน 1,324 คน) และกลุ่มผู้
เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงอีก 3 ประเทศ (อยู่ระหว่างกันกัน 824 คน) รวมถูกกักกัน 2,144 ราย 
 2) การจัดทําหน้ากากอนามัยทางเลือก (หน้ากากผ้า) 
  ปัจจุบันมีการคาดการณ์ยอดการผลิตหน้ากากผ้าทั้งสิ้น 52 ล้านช้ิน จําแนกเป็น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการผลิตและแจกจ่ายแล้ว 3,584,986 ช้ิน (ณ วันที่ 15 มี.ค.
63) จากเป้าหมาย 50 ล้านช้ิน กระทรวงสาธารณสุข โดย อสม. 1 ล้านช้ิน ซึ่งอยู่ระหว่างการของบอนุมัติงบกลาง         
เพ่ือการผลิต และกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม1 ล้านช้ิน อยู่ระหว่างการผลิต ในการน้ี กระทรวงอุตสาหกรรม            
จะมอบหมายให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตหน้าอนามัยทางเลือกเพ่ิมเติม จํานวน 10 ล้านช้ิน 
  3)  การเตรี ยมรองรับผู้ ติ ดเชื้ อของกรุ ง เทพมหานคร  กรุ ง เทพมหานคร 
ได้มอบหมายให้ผู้อํานวยการเขตเป็นหัวหน้าทีมในการดําเนินการ โดยพ้ืนที่กรุงเทพฯ มีประชาชนที่อยู่ในมาตรการ 
Local Quarantine และ Home Quarantine  ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง จํานวน 443 ราย รวมถึงการเตรียมความพร้อม
สําหรับสถานพยาบาลต่าง ๆ เพ่ือรองรับผู้ติดเช้ือในอนาคต อาทิ การเตรียมเรือนพักของโรงพยาบาลบางขุนเทียน              
(มีอาคารผู้ป่วยในที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 74 คน และหากสถานการณ์เข้าอยู่ระยะที่ 3 สามารถปรับเป็น
โรงพยาบาลเฉพาะโรคที่สามารถรองผู้ป่วยได้ 273 คน) ศูนย์ฝึกอบรมหนองจอก (รองรับได้ 50 คน) ค่ายลูกเสือ 
(รองรับได้ 50 คน) และเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลในสังกัด 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน 
โรงพยาบาลเจริญราษฎร์ประชารักษ์ และโรงพยาบาลสิรินธร   
  6. ด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา 
    - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา 
โดยแบ่งมาตรการออกเป็น 2 ระยะ ดังน้ี 
   1) มาตรการระยะท่ี 1 เพ่ือดูแลและเยียวยาประชาชนทุกกลุ่ม ประกอบด้วย            
3 มาตรการ ดังน้ี 
    (1) มาตรการด้านการเงิน ได้แก่ สินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า 150,000 ล้านบาท    
พักเงินต้น/ลดดอกเบ้ีย/ขยายเวลาชําระหน้ีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ี โดย ธปท. และส่งเสริม
การจ้างงานของสํานักงานประกันสังคม 
    (2) มาตรการด้านภาษี ได้แก่ ลดอัตราภาษี เ พ่ือเสริมสภาพคล่อง                
หักรายจ่ายดอกเบ้ียสําหรับโครงการ Soft Loan และคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้ผู้ประกอบการภายในประเทศ 

   (3) มาตรการด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ การบรรเทาค่านํ้าค่าไฟ คืนเงินประกันการใช้
ไฟ และลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 
   2) มาตรการระยะท่ี 2 อยู่ระหว่างเตรียมการ อาทิ กค. เริ่มต้ังศูนย์รับเรื่องทั่ว
ประเทศ ร่วมกับธนาคารออมสิน เปิดบริการออนไลน์เพ่ือรับข้อร้องเรียนและรับข้อเสนอแนะ ดูแลกลไกและ
เสถียรภาพของตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทุนทุกกลุ่ม 
 - รมว.อก. รายงานการยกเลิกค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าของกิจการโรงงาน  
มติที่ประชุม ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทํามาตรการ/แผนงาน/โครงการเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
 
13. เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน็ ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง 
   คณะรัฐมนตรพิีจารณา เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือบรรเทาผลกระทบ
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จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้งตามที่สํานัก
งบประมาณเสนอแล้วมีมติ ดังน้ี 
   1. เห็นชอบในหลักการให้หน่วยรับงบประมาณดําเนินโครงการตามมาตรการด้านการงบประมาณ
เพ่ือแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และสถานการณ์ภัยแล้ง โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น ภายในกรอบวงเงิน 17,310.4509 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการท่ีหน่วยรับ
งบประมาณขอรับการจัดสรรงบกลางฯ เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จํานวน 11 กระทรวง 28 หน่วยงาน วงเงิน 
14,610.4509 ล้านบาท ดังน้ี  

หน่วย : ล้านบาท 
กระทรวง คําขอ พิจารณา 

COVID-19 ภัยแล้ง รวมทั้งสิน้ 
รวมทั้งสิ้น 65,533.0244 6,302.4253 8,308.0256 14,610.4509

1. กระทรวงสาธารณสุข 6,573.6287 
(8 หน่วยงาน)

5,488.5096 
(6 หน่วยงาน)

- 5,488.5096 
(6 หน่วยงาน)

2. กระทรวงคมนาคม 898.1502
(2 หน่วยงาน)

159.0000
(1 หน่วยงาน)

398.1502 
(1 หน่วยงาน) 

557.1502
(2 หน่วยงาน)

3. กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

9,919.8085
(5 หน่วยงาน)

143.5036
(2 หน่วยงาน)

- 143.5036
(2 หน่วยงาน)

4. กระทรวงกลาโหม 1,525.7740 
(4 หน่วยงาน)

115.4110
(1 หน่วยงาน)

1,309.4528 
(2 หน่วยงาน) 

1,424.8638
(3 หน่วยงาน)

5. กระทรวงพาณิชย์ 157.9650
(1 หน่วยงาน)

108.0000
(1 หน่วยงาน)

- 108.0000
(1 หน่วยงาน)

6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8,534.7601
(8 หน่วยงาน)

45.0372
(1 หน่วยงาน)

2,879.4878 
(5 หน่วยงาน) 

2,924.5250
(6 หน่วยงาน)

7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5,283.7829
(4 หน่วยงาน)

- 1,125.6858 
(2 หน่วยงาน) 

1,125.6858
(2 หน่วยงาน)

8. กระทรวงมหาดไทย 4,591.5545
(1 หน่วยงาน)

- 2,575.4890 
(1 หน่วยงาน) 

2,575.4890
(1 หน่วยงาน)

9. กระทรวงอุตสาหกรรม 55.0000
(1 หน่วยงาน)

35.0000
(1 หน่วยงาน)

- 35.0000
(1 หน่วยงาน)

10. กระทรวงศึกษาธิการ 25,140.6347
(3 หน่วยงาน)

- - -

11. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1,252.1862
(2 หน่วยงาน)

- - -

12. รฐัวิสาหกิจ 1,374.6600
(5 หน่วยงาน)

53.1000
(1 หน่วยงาน)

19.7600 
(1 หน่วยงาน) 

72.8600
(2 หน่วยงาน)

13. กรุงเทพมหานคร 90.0986
(1 หน่วยงาน)

50.0656
(1 หน่วยงาน)

- 50.0656
(1 หน่วยงาน)

14. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 30.0000
(3 หน่วยงาน)

- - -

15. สภากาชาดไทย 105.0210 104.7983 - 104.7983
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  2. เห็นชอบในหลักการการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น ภายในกรอบวงเงิน 2,700 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างงาน โดยให้หน่วย
รับงบประมาณขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
สําหรับการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 6 เดือน อัตราค่าจ้างต่อเดือนไม่เกิน 9,000 บาท เพ่ือดําเนินโครงการ
ดังกล่าวตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและมอบให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้
หน่วยรับงบประมาณได้ภายในกรอบวงเงินดังกล่าว โดยไม่ต้องเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตามข้ันตอนที่
กําหนดไว้ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น  พ.ศ. 2562 หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่าย  
งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี 
พ.ศ. 2559 แล้วแต่กรณี 
  สําหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากกรอบวงเงินงบกลางดังกล่าว หากหน่วยรับงบประมาณท่ี
เก่ียวข้องเห็นว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งเงินอ่ืน เพ่ือสนับสนุนความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของมาตรการดังกล่าว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือ
บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง
ต่อไป  
  ทั้งน้ี  ให้หน่วยรับงบประมาณที่เก่ียวข้องเร่งดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเคร่งครัด  โดยเร่งรัดการดําเนินงาน
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 และจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยคํานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ เพ่ือทําความตกลงในรายละเอียดกับ           
สํานักงบประมาณตามข้ันตอนต่อไป   สําหรับโครงการตามมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์ภัยแล้ง มอบหมายให้สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการ รวมถึง
ผลสัมฤทธ์ิที่ได้รับจากการดําเนินโครงการ และรายงานผลการดําเนินการต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบต่อไปด้วย  
 
14. เรื่อง การปรับแนวทางประเมินส่วนราชการและองค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อ
รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอการปรับแนวทางประเมินส่วนราชการและ
องค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสาย
พันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) และให้สํานักงาน ก.พ.ร. ไปกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือแจ้งให้ส่วนราชการและองค์การมหาชน
ปฏิบัติต่อไป 
  สาระสําคัญ 
  1. สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้รับผลกระทบอย่างมาก เน่ืองจากหน่วยงานต้องทุ่มเททรัพยากรในการแก้ไขและป้องกัน
สถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่
กําหนดไว้ได้ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการลงทุน ด้านการส่งออก เป็นต้น 
  2. จากการประเมินเบ้ืองต้น สํานักงาน ก.พ.ร. คาดว่าจะมีส่วนราชการจํานวน 60 ส่วนราชการ จาก 
152 ส่วนราชการ (คิดเป็นร้อยละ 39.47) จังหวัดจํานวน 70 จังหวัด จาก 76 จังหวัด (คิดเป็นร้อยละ 92.10) และ
องค์การมหาชน 27 หน่วยงาน จาก 34 หน่วยงาน (คิดเป็นร้อยละ 79.41) มีตัวช้ีวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคฯ ทําให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ เน่ืองจากหลายหน่วยงานมีหน้าที่
โดยตรงในการแก้ไขปัญหา เช่น กรมควบคุมโรคที่ดําเนินการต้ังศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับประเทศเพ่ือ
ดําเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเข้มข้น จึงต้องระดมสรรพกําลังทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคเพ่ือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินน้ี และอีกหลายหน่วยงานท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤตและต้องทําหน้าที่ป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ควบคู่ไปกับการดําเนินภารกิจปกติ 
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  3. สํานักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการ
และให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19)) ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานสามารถบริหารงานและให้บริการประชาชนในภาวะวิกฤติของ
โรคดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย (1) มาตรการเพ่ือการปรับเปลี่ยนการให้บริการงานอนุมัติ อนุญาต 
รับรอง จดแจ้ง หรือจดทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งเน้นให้หน่วยงานรัฐปรับเปลี่ยนการให้บริการมาใช้ช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือนําเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีมาใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับประชาชนแทนการเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง 
และ (2) มาตรการเพ่ิมเติมอ่ืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐและลดผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคโควิด 19 (ขณะนี้เรื่องดังกล่าวเสนออยู่ที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) 
  4. เพ่ือให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติภารกิจภายใต้วิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดภาระของ
หน่วยงานในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด รวมทั้งให้หน่วยงานสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือแก้ไขวิกฤต
ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างทันการณ์ จึงเห็นควรให้มีการปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการ
และองค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกําหนดแนวทางเพิ่มเติมขยายไปจากกรอบการประเมิน
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 
      4.1 ให้หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดตามภารกิจปกติที่คาดว่าถูกกระทบจากวิกฤต โดย
ให้จัดเตรียมข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ไว้ เพ่ือนําไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับค่าเป้าหมาย ปรับนํ้าหนักตัวช้ีวัด 
ปรับรายละเอียดตัวช้ีวัด หรือการยกเลิกตัวช้ีวัด 
      4.2 ให้หน่วยงานสามารถกําหนดตัวช้ีวัดใหม่ในส่วนของการดําเนินการที่หน่วยงานได้ทําหน้าที่ใน
การแก้ปัญหาหรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยให้รวบรวมผลการดําเนินการต่าง ๆ เช่น การออก
นโยบายหรือมาตรการ รวมทั้งการดําเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหาร
ราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤตฯ ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรี (ในข้อ 3) และนํามา
กําหนดเป็นตัวช้ีวัด โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะนําข้อมูลไปพิจารณาร่วมกับ ข้อ 4.1 ในการปรับตัวช้ีวัดในภาพรวมของ
หน่วยงาน 
      4.3 ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563 ให้หน่วยงานรวบรวมและจัดทําข้อมูลตามข้อ 4.1 
และ 4.2 ส่งให้สํานักงาน ก.พ.ร. ในเบ้ืองต้น และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลายลง 
สํานักงาน ก.พ.ร. จะนําข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาปรับตัวช้ีวัดให้แก่หน่วยงานต่อไป 
  5. สํานักงาน ก.พ.ร. ตระหนักว่าการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นเรื่องสําคัญ
เร่งด่วน ดังน้ันการกําหนดแนวทางปฏิบัติและวิธีการในรายละเอียดเพ่ิมเติมในเรื่องน้ีจึงมีหลักการว่าจะต้องไม่เป็น
ภาระแก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการแก้ไขวิกฤตดังกล่าวต่อไป 
 
15. เรื่อง คําแนะนาํเก่ียวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่าง ๆ และพธิีทางศาสนาในสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําแนะนําเก่ียวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่างๆ และพิธี
ทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังน้ี 
  สืบเน่ืองจากขณะน้ีมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุกทวีปทั่วโลก 
ซึ่งโรคดังกล่าวสามารถติดต่อโดยการแพร่กระจายละอองฝอยของเช้ือโรค เหมือนเช้ือกลุ่มไข้หวัด และการสัมผัส
สิ่งของที่ปนเป้ือนสารคัดหลั่ง โดยประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีจํานวนผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อย่างต่อเน่ือง อีกทั้งช่วงเวลานับจากน้ี ประเทศไทยมีกําหนดการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีอ่ืน ๆ และพิธีทางศาสนา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเป็นกลุ่มหรือการรวมตัวกันของคน
หมู่มาก อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าว จึงควรเสนอคําแนะนําในการปฏิบัติ สําหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
ภาคประชาชนในการจัดเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีอ่ืน ๆ และพิธีทางศาสนา เพ่ือสร้างความเข้าใจและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 มีนาคม 2563           
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มีมติให้เสนองดวันหยุดราชการช่วงสงกรานต์ โดยไม่เป็นวันหยุดราชการและไม่เป็นวันหยุดงานของภาคเอกชน แต่จะ
ชดเชยวันหยุดและสิทธิของผู้ใช้แรงงานในโอกาสอ่ืนต่อไป เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเฝ้า
ระวัง ป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าว จึงขอเสนอคําแนะนําในการปฏิบัติ สําหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
ภาคประชาชนเก่ียวกับการจัดเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีอ่ืน ๆ และพิธีทางศาสนา เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
  1. คําแนะนําการปฏิบัติโดยท่ัวไปในการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณีต่าง ๆ และพิธีทาง
ศาสนา โดยควรงดเว้น หรือเลื่อนกําหนดการจัดงานเทศกาล งานประเพณี หรืองานอ่ืนใดที่มีการรวมตัวของคนเป็น
กลุ่มหรือการรวมตัวกันของคนหมู่มากไปก่อน หากเป็นงานจําเป็นที่ไม่สามารถเลื่อนออกไปได้ เช่น งานศพ ควร
ดําเนินการมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขกําหนด รวมถึงควรเน้นแบบแผนที่ปฏิบัติที่เป็นคุณค่าและ
สาระที่ถูกต้อง และตระหนักถึงสุขภาวะและความปลอดภัยของคนในชุมชน และหากพ้ืนที่ใดที่รัฐบาล หรือกระทรวง
สาธารณสุขประกาศให้เป็นพ้ืนที่งดเว้นการจัดกิจกรรมใด ๆ ให้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด ทั้งน้ี ควร
ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และไม่เสี่ยงต่อการติดเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เช่น การสวัสดีและไหว้แบบไทย 
  2. คําแนะนําสําหรับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ในปี 2563 เป็นการเฉพาะ ดังน้ี 
      (1) การสืบสานคุณค่าสาระในประเพณีสงกรานต์แบบไทยหรือท้องถ่ิน โดยงดเว้นการจัดงาน
สงกรานต์ในทุกระดับและปฏิบัติเฉพาะภายในครัวเรือนเท่านั้น เช่น ทําบุญตักบาตร สรงน้ําพระพุทธรูป รดนํ้าขอพร
ผู้ใหญ่ โดยสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม สําหรับสมาชิกที่เดินทางไปทํางานต่างถิ่นควรงดการเดินทางกลับ
ภูมิลําเนา ในช่วงที่มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาออกไปก่อน โดยอาจจะแสดงความสัมพันธ์ต่อครอบครัวและเครือ
ญาติผ่านทางระบบสื่อสารสมัยใหม่ อาทิ โทรศัพท์ หรือสื่อสังคมสมัยใหม่ (Social Media) เช่น facebook Line 
ฯลฯ 
      (2) การปฏิบัติตน สมาชิกที่ร่วมกิจกรรมในครัวเรือนควรแต่งกายให้มิดชิด สวมใส่หน้ากาก
อนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือด้วยนํ้าสะอาด และสบู่เหลว กรณีการรดน้ําขอพรผู้ใหญ่ควรตระหนักว่าการ
รดนํ้าขอพรผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันตํ่า อาจเสี่ยงต่อการติดเช้ือโรคต่าง ๆ ได้ง่าย ทั้งน้ี การทําความสะอาด
บ้านเรือน ควรสวมใส่ถุงมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดด้วย และควรหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมี
การรวมตัวของคนเป็นกลุ่มหรือการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค รวมท้ังงด
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และสพของมึนเมาทุกชนิด ทั้งน้ีควรคํานึงถึงการมีจิตสํานึกและรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยไม่ประพฤติปฏิบัติในลักษณะที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคตามคําแนะนําและมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด 
 
16. เรื่อง การเสนอตัวเปน็เจ้าภาพการจัดการแข่งขนักีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชีย่ลอารท์เกมส ์ครั้งที่ 6             
ค.ศ. 2021  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังน้ี   
   1. เห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์
และมาเช่ียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ค.ศ. 2021   
   2. เมื่อได้รับให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเช่ียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 
ค.ศ. 2021 แล้ว กก. โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จะร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วนในทุกมิติ รวมทั้งจัดทําโครงสร้างคณะกรรมการต่าง ๆ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรมที่ต้อง
ดําเนินการ และประมาณการค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกคร้ัง  
[สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (Olympic Council of Asia: OCA) ขอให้ไทยนําเสนอความคืบหน้าในการเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันดังกล่าว ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน]   
   ทั้งน้ี ให้ กก. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสม                
ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยคํานึงถึงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงเวลา              
การจัดการแข่งขันดังกล่าวด้วยตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
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  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กก. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการ
แข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเช่ียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ค.ศ. 2021 ซึ่งมีกําหนดการแข่งขัน จํานวน 10 วัน 
ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2564 ณ จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร คาดการณ์ว่าจะมีการแข่งขันทั้งหมด จํานวน 
21 ชนิดกีฬา จากผู้ เข้าแข่งขัน 46 ประเทศ โดยใช้งบประมาณจากรายได้ที่ เกิดขึ้นจากการจัดการแข่งขัน 
240,000,000 บาท และขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 1,245,500,000 บาท ในการจัดการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 
1,485,500 บาท  
 

ต่างประเทศ 
17.  เรื่อง  รายงานผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV 
(กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีแรงงานใน
กลุ่มประเทศ CLMTV (กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม) และเห็นชอบแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับ
รัฐมนตรีแรงงาน ครั้งที่ 3 ในกลุ่มประเทศ CLMTV ในเรื่อง “ การคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในกลุ่มประเทศ CLMTV: 
ความร่วมมือด้านประกันสังคม” และแผนงานเสียมราฐ เพ่ือจัดทําปฏิญญารัฐมนตรีแรงงานว่าด้วยการเคลื่อนย้ายและ
คงสิทธิประกันสังคมสําหรับแรงงานข้ามชาติในกลุ่มประเทศ CLMTV ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ 
                  สาระสําคัญของเร่ือง 
                    รายงานผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV 
(กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562 ณ กัมพูชา โดยในการ
ประชุมดังกล่าวได้ให้ความเห็นชอบเอกสาร จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
                   1. แถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงาน ครั้งที่ 3 ในกลุ่มประเทศ CLMTV โดยมีประเด็น
สําคัญสรุปได้ ดังน้ี (1) การขยายความคุ้มครองทางสังคมสําหรับแรงงานข้ามชาติในกลุ่มประเทศ CLMTV                
(2) การปรับปรุงการเคลื่อนย้ายและคงสิทธิประกันสังคมสําหรับแรงงานข้ามชาติในกลุ่มประเทศ CLMTV                
(3) เห็นชอบในแผนงานเสียมราฐเพ่ือจัดทําปฏิญญารัฐมนตรีแรงงานว่าด้วยการเคลื่อนย้ายและคงสิทธิประกันสังคม
สําหรับแรงงานข้ามชาติในกลุ่มประเทศ CLMTV โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานประสานงาน                 
เพ่ือดําเนินการตามแผนงานต่อไป และ (4) เห็นชอบการมอบหมายให้ลาวปฏิบัติหน้าที่ประธานเพื่อเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงาน ครั้งที่ 7 และการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงาน ครั้งที่ 4 ในปี 2564 
                   2. แผนงานเสียมราฐ (เป็นภาคผนวกของแถลงการณ์ร่วมฯ) เป็นแผนการดําเนินการเพ่ือจัดทําความ
ร่วมมือด้านแรงงาน (ปฏิญญารัฐมนตรีแรงงานว่าด้วยการเคลื่อนย้ายและคงสิทธิประกันสังคมสําหรับแรงงานข้ามชาติ
ในกลุ่มประเทศ CLMTV) เพ่ือทําให้แรงงานข้ามชาติมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับสิทธิประโยชน์ อันพึง
ได้ภายใต้กฎหมายของประเทศผู้รับอย่างเต็มที่โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการจัดทําเป็นปฏิญญาแล้ว
เสร็จพร้อมให้รัฐมนตรีแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV รับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงาน ครั้งที่ 4                
(ปี 2564) 
                   ทั้งน้ี ผู้แทนไทยได้ขอสงวนการลงนามรับรองของฝ่ายไทยและจะแจ้งให้ฝ่ายกัมพูชาทราบ                 
การเห็นชอบต่อเอกสารทั้ง 2 ฉบับ อย่างเป็นทางการภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว         
ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 แล้ว นอกจากน้ี
สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติพิจารณาแล้วไม่มีข้อขัดข้องตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ 
 

แต่งต้ัง 
18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
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  1. นางสาวอุศณา พีรานนท์ รองอธิบดีกรมอาเซียน ให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมอาเซียน    
   2. เรือเอก ชัชวรรณ สาครสินธุ์ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ให้ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่
ว่าง  
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ            
สังกัดสํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี   
   1. นายสาโรจย์ ธรรมรักษ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานการข่าว (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) 
กลุ่มงานที่ปรึกษา ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ    
   2. นายปิยะ คงขํา ที่ปรึกษาด้านการดําเนินงานข่าวกรองในต่างประเทศ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) 
กลุ่มงานที่ปรึกษา ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ    
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่ง               
ที่ว่าง  
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเพ่ิมเติม จํานวน 2 คน ดังน้ี   
   1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง  
    นายอนันต์ แก้วกําเนิด ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ  
   2. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการ   
   นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการเพ่ิมเติมอยู่ใน
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว  
 
21. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ดังน้ี   
   1. ศาสตราจารย์กมลชัย รัตนสกาววงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย   
   2. พลตํารวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย    
  3. นายชาย นครชัย    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
และวิถีชุมชน   
  4. รองศาสตราจารย์ปานเทพ รัตนากร  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์ป่า (ผู้แทนจากภาคประชาสังคม)   
   5. นายศศิน เฉลิมลาภ    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ผู้แทนจากภาคประชาสังคม)   
  6. นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย์   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์ป่า (ผู้แทนจากภาคประชาสังคม)    
  7. นายธิติ กนกทวีฐากร     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย (ผู้แทนจากภาคประชา
สังคม)    
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  
 
22. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ดังน้ี  
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  1. พลตํารวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย   
  2. นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ   
  3. นายทรงธรรม สุขสว่าง   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า   
  4. นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย (ผู้แทนภาคเอกชน)  
  5. นายสุรพล เศวตเศรนี   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ  (ผู้แทน
ภาคเอกชน)     
   6. นายศศิน เฉลิมลาภ   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ผู้แทนภาคเอกชน)       
  7. นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ผู้แทนภาคเอกชน)       
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ให้
ดํารงตําแหน่งรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ( นักบริหารระดับสูง )  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี                
สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายประพนธ์             
ต้ังศรีเกียรติกุล เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและ
มอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
 

....................... 


