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เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562                                              1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
 วาระที่ 9 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 

สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติดังน้ี 
  1. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังน้ี 1) มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้”  
2) มาตรการลดภาระเพ่ือที่อยู่อาศัย 3) มาตรการเพ่ือสินเช่ือที่อยู่อาศัยของ ธอส. 4) มาตรการเร่งรัด 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (Front Load) 
  2. เห็นชอบให้กระทรวงการคลังดําเนินการในมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ 
“ชิมช้อปใช้” โดยมีเป้าหมายตามที่กระทรวงการคลังขยายเพ่ิมผู้ลงทะเบียนใหม่ไม่เกิน 3 ล้านคน คิดเป็นวงเงิน
ที่รัฐบาลสนับสนุนเพ่ือเป็นสิทธ์ิในการซื้อสินค้าและบริการจํานวน 1,000 บาทต่อคน รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 
3,000,000,000 บาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
งบกลาง รายการสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 2,000,000,000 บาท และส่วนที่เหลืออีก
จํานวน 1,000,000,000 บาท ใช้จ่ายจากงบประมาณ ของ ททท. ที่สํานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณ
ให้แล้วจํานวน 10,000,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะมีเหลือเพียงพอ สําหรับค่าใช้จ่ายเงินชดเชยเป็นจํานวน
เท่ากับ ร้อยละ 15 และร้อยละ 20 ของยอดที่ชําระเงินจ่ายจริง เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบไว้แล้ว เมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2562 ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  3. อนุมั ติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 และปีต่อ ๆ ไป จํานวน 
1,182.18  ล้านบาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส. ทั้งนี้ ให้ ธอส. 
ทําความตกลงในการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวตามภาระที่เกิดขึ้นจริงกับสํานักงบประมาณต่อไป 
  4. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด และร่าง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
  สาระสําคัญ 
  เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งช่วยบรรเทาภาระ            
ค่าครองชีพให้แก่ประชาชนให้สามารถดํารงชีพได้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว กระทรวงการคลังเห็นสมควรเสนอ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 4 มาตรการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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  1. มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” (มาตรการส่งเสริมการบริโภคฯ) 
  2. มาตรการลดภาระภาษีเพ่ือที่อยู่อาศัย    
  3. มาตรการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยของ ธอส. (มาตรการสินเช่ือฯ)    
  4. มาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (Front Load)  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
วาระที ่12 สรปุผลการประชมุมอบนโยบายเตรยีมความพร้อมรบัมอืสถานการณห์มอกควัน 

ภาคเหนอื ป ี2563 
สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังน้ี 
    1. รับทราบสรุปผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน
ภาคเหนือ ปี 2563 
   2. มอบหมาย ทส. กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงคมนาคม 
(คค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ .) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อสั่งการของ
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือ
สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 
   สาระสําคัญของเรื่อง 
   ทส. รายงานว่า 
   1. พ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันระหว่างเดือนมกราคม
ถึงเมษายนของทุกปี ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อน นอกจากน้ีปัญหาหมอกควันยังส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของพ้ืนที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเท่ียว รวมถึงบดบังทัศนวิสัยการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ ซึ่งพบว่ามีการ
ยกเลิกและเลื่อนเที่ยวบินเน่ืองจากทัศนวิสัยตํ่ากว่าเกณฑ์ปลอดภัย จึงมีความจําเป็นที่หน่วยงานจะต้องเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 
   2. ทส. ได้จัดประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ 
ปี 2563 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
เป็นประธานในการมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง 
ทส. มท. กระทรวงสาธารณสุข กห. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คค. กษ. สํานัก
นายกรัฐมนตรี จังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลําปาง ลําพูน แม่ฮ่องสอน 
และตาก) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ทั้งน้ี รองนายกรัฐมนตรีได้ปล่อยขบวน
คาราวานบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ จํานวน 31 หน่วยงาน และภาคประชาชน จํานวนรวม 1,500 คน เพ่ือ
เป็นการเริ่มต้นการปฏิบัติการต้านการเผาและลดหมอกควันในปี 2563 โดยมุ่งหวังให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
กับประชาชน ให้ร่วมเป็นส่วนสําคัญในการลดและเลิกการเผา และช่วยสนับสนุนการเฝ้าระวังการเกิดไฟและ
หมอกควัน หนุนเสริมการทํางานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพนําไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ภาคเหนืออย่างยั่งยืน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้มอบนโยบายการเตรียม
ความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  สรุปได้ ดังน้ี 
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  ในส่วนที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีดังน้ี 
 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

รายละเอยีด 

กษ. - เร่งเปลี่ยนพ้ืนที่เกษตรทั้งหมดใน 9 จังหวัดภาคเหนือไปสู่การเป็นเกษตรปลอดการเผา 
ภายใน 3 ปี 
- กํากับให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจที่เก่ียวข้องกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์งดสนับสนุน
ผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากการบุกรุกป่าอย่างเด็ดขาด 
- เตรียมความพร้อมการทําฝนหลวงในช่วงวิกฤตหมอกควัน 

ทกุหนว่ยงาน สร้างความเป็นเอกภาพของข้อมูลเพ่ือการสั่งการที่ถูกต้องและลดความต่ืนตระหนกของ
ประชาชน โดยดําเนินการ ดังน้ี 
- เผยแพร่ข้อมลูจุดความร้อน พ้ืนที่เกิดไฟไหม้ จากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และข้อมูลคุณภาพอากาศ จากกรมควบคุมมลพิษ 
- ใหค้วามรู้และสร้างความเข้าใจเชิงวิชาการท่ีถูกต้องกับประชาชน โดยปรับรูปแบบการ
รายงานข้อมูล และสถานการณ์ให้น่าสนใจและเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงต้องเป็นชุดข้อมลู
เดียวกันไม่ให้เกิดความสับสน 
- สื่อสารทําความเข้าใจกับประชาชนถึงการดําเนินงานของภาครัฐอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่น และให้ความร่วมมือในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้มากขึ้น 
- ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษ 
ด้านฝุ่นละออง” อย่างเข้มงวดเพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  คอื  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ด้านแตง่ตั้ง         
วาระที่ 28 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์  
สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง 

ข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 5 ราย ดังน้ี  
  1. นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ (นักบริหารระดับต้น) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   2. นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมประมง แต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง   
   3. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมส่งเสริมการเกษตร แต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง   
   4. นายอําพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมปศุสัตว์ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง    
  5. นายประยูร อินสกุล รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 





วาระ
เรื่องที่

เศรษฐกิจ-สังคม 9 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะท่ี 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12 สรุปผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563

แต่งตั้ง 28 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                          เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 
 
  วันน้ี (22 ตุลาคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือ
    ประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ   
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการอนุญาตเก่ียวกับการ 
    ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ….  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งต้ัง การพ้นจาก 
    ตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการทําบัญชีสํารอง
    เพ่ือเลื่อนขึ้นมาดํารงตําแหน่งแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตําแหน่งก่อน 
    ครบวาระในคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ….  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวน องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา  
    คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง
    ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการ 
    อุดมศึกษา พ.ศ. ….  
  6.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 
    12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการช่ัวคราว พ.ศ. ….  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
  7.  เรื่อง  ขอเสนอมาตรฐานสถิติเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ   
  8.  เรื่อง  กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ 2563  

 9.  เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 
  10.  เรื่อง  แนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
    งบประมาณ พ.ศ. 2564  
  11.  เรื่อง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรฝี่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4/2562 
  12.  เรื่อง  สรุปผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน 
    ภาคเหนือ ปี 2563 
 

ต่างประเทศ 
  13.   เรื่อง   การเข้าเป็นสมาชิกสภานํ้าแห่งเอเชีย (Asia Water Council : AWC) 
  14.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อขอบเขตอํานาจหน้าที่ (TOR) องค์กรเฉพาะ 
    สาขาภายใต้รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน 
  15.   เรื่อง  การปรับเพ่ิมโควตาผู้เข้าร่วมโครงการตรวจลงตราทํางานและท่องเที่ยวไทย –  
    ออสเตรเลีย 
  16.   เรื่อง   ร่างบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษ 
    กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและ 
    สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย 
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  17.  เรื่อง   การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมาธิการเตรียมการสําหรับ 
    องค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ 
  18.  เรื่อง   เอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคม 
    และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 19 
  19.   เรื่อง  การประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ปี ค.ศ. 2019 ของสหภาพ 
    โทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
  20.  เรื่อง   การเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่นํ้าเมย/ตองยิน 
    แห่งที่ 2 อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
  21.   เรื่อง  บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซีย
    ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ 
  22.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารสุดท้ายของการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศไม่ 
    ฝักใฝ่ฝ่ายใด (NAM Summit) ครั้งที่ 18 และร่างปฏิญญากรุงบากู 
 

แต่งต้ัง 
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงแรงงาน)  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงการ
    ท่องเที่ยวและกีฬา  
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตร
    และสหกรณ์  
  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง   
    (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  30.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงสาธารณสุข)  
  31.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  32.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
  33.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้า
    แห่งประเทศไทย  
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม          
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 2. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์
ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 3. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….    
    1.1 แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เป็น
ข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   1.2 แก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้มีอํานาจในการออกระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดเก่ียวกับสํานักงานเก่ียวกับการแต่งต้ังและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ    
   1.3 กําหนดให้แต่งต้ังผู้อํานวยการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีเหตุต้องแต่งต้ัง
ผู้อํานวยการ และหากมีเหตุจําเป็นให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 60 วัน   
   1.4 แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของผู้อํานวยการ โดยกําหนดให้ผู้อํานวยการต้องมีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของศูนย์ตามท่ีกําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของ
ศูนย์ สามารถทํางานให้ศูนย์ได้เต็มเวลา รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การ
มหาชนด้วย    
   1.5 กําหนดให้การแต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหน่ง และลงโทษทางวินัย                
ผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกัน แล้วเสนอให้คณะกรรมการให้             
ความเห็นชอบก่อนจึงดําเนินการได้   
   2. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)               
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….      
    2.1 แก้ไขบทนิยามคําวา “ชีววิทยาศาสตร์” และคําว่า “คณะกรรมการ” เพ่ือให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   
    2.2 แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของศูนย์ โดยให้มีวัตถุประสงค์ในการเช่ือมโยงระหว่าง
ผลงานวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ไปสู่การแปลงเป็นเชิงพาณิชย์โดยการต่อยอดการวิจัยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม    
    2.3 แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบคณะกรรมการ โดยกําหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการ
โดยตําแหน่ง และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงต้องไม่เป็นข้าราชการ ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือน
ประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    2.4 แก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้มีอํานาจในการแต่งต้ังและอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การกําหนดขอบเขตเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้ตรวจสอบภายใน    
    2.5 แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของผู้อํานวยการ โดยกําหนดให้ผู้อํานวยการต้องมีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของศูนย์ตามท่ีกําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของ
ศูนย์ สามารถทํางานให้ศูนย์ได้เต็มเวลา รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การ
มหาชนด้วย     
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   2.6 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกําหนดแต่งต้ังผู้อํานวยการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มี
เหตุต้องแต่งต้ังผู้อํานวยการ และหากมีเหตุจําเป็นให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 60 วัน   
    2.7 กําหนดให้การแต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหน่ง และลงโทษทางวินัย               
ผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกัน แล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบก่อนจึงดําเนินการได้     
   3. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
   3.1 แก้ไขบทนิยามคําว่า “คณะกรรมการ” และ “กรรมการ” เพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   
   3.2 แก้ไขให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา     
    3.3 แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของศูนย์ โดยให้ศูนย์มีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ
ข้อมูลและสารสนเทศ   
   3.4 แก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ โดยกําหนดให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้องเป็นบุคคลซึ่งมิใช่ข้าราชการท่ีมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการหน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   3.5 แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยกําหนดให้มีอํานาจในการออก
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดเก่ียวกับศูนย์ในการแต่งต้ัง และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การกําหนดเครื่องแบบผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง รวมถึงเคร่ืองหมายของศูนย์   
   3.6 กําหนดให้ดําเนินการแต่งต้ังผู้อํานวยการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่
วันที่มีเหตุต้องแต่งต้ังผู้อํานวยการ และหากมีความจําเป็นให้ขยายได้ไม่เกิน 60 วัน    
    3.7 แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของผู้อํานวยการ โดยกําหนดให้ผู้อํานวยการต้องมีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของศูนย์ตามท่ีกําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของ
ศูนย์ สามารถทํางานให้ศูนย์ได้เต็มเวลา รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การ
มหาชนด้วย     
   3.8 กําหนดให้การแต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหน่ง และลงโทษทางวินัย           
ผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกัน แล้วเสนอให้คณะกรรมการให้           
ความเห็นชอบก่อนจึงดําเนินการได้  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 
2562 รวม 3 ฉบับ   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ 1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดราคาประเมิน การจัดทํา
บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน พ.ศ. …. 2. ร่างกฎกระทรวงว่า
ด้วยการกําหนดราคาประเมินห้องชุดและการจัดทําบัญชีราคาประเมินห้องชุด พ.ศ. …. และ 3. ร่างกฎกระทรวงว่า
ด้วยการปรับปรุงราคาประเมินทรัพย์สิน ในกรณีที่ราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด แตกต่างจากราคาประเมินใน
บัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดราคาประเมิน การจัดทําบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้าง และแผนที่ประกอบการประเมินราคาท่ีดิน พ.ศ. ….   
    1.1 กําหนดให้ในการประเมินราคาทรัพย์สิน ให้ราคาที่ดินมีหน่วยเป็นบาทต่อตารางวา 
และให้ราคาสิ่งปลูกสร้างมีหน่วยเป็นบาทต่อตารางเมตร   
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   1.2 กําหนดให้การประเมินราคาที่ดินให้ดําเนินการโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดก่อน 
ถ้าไม่สามารถดําเนินการโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดได้ให้ใช้วิธีการอ่ืน ๆ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐกําหนด   
   1.3 กําหนดขั้นตอนและกระบวนการในการประเมินราคาที่ดิน   
   1.4 กําหนดให้การกําหนดราคาที่ดินให้คําถึงถึงตําแหน่งที่ต้ัง แปลงที่ดิน และลักษณะรูป
แปลงที่ดิน      
   1.5 กําหนดให้การกําหนดราคาประเมินที่ดินที่กรมท่ีดินยังไม่สร้างระวางแผนที่เพ่ือลง
ตําแหน่งที่ต้ังแปลงที่ดินในการประเมินราคาที่ดิน เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือ
ประโยชน์แห่งรัฐกําหนด    
   1.6 กําหนดให้การประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างให้ใช้วิธีต้นทุน หรือวิธีต้นทุนทดแทน ในการ
พิจารณา และกําหนดวิธีการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างโดยวิธีต้นทุน    
    1.7 กําหนดให้ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐกําหนด   
   1.8 กําหนดให้การกําหนดราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐกําหนด    
   1.9 กําหนดให้บัญชีราคาประเมินที่ ดินต้องมีรายละเอียดของแปลงที่ ดินอย่างน้อย
ประกอบด้วย ตําแหน่งที่ดิน และราคาประเมินที่ดิน    
   1.10 กําหนดให้แผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดินให้อ้างอิงจากระวางแผนที่ที่กรมที่ดิน
หรือหน่วยงานอ่ืนจัดทําขึ้นเพ่ือลงตําแหน่งที่ต้ังของแปลงที่ดิน   
    1.11 กําหนดให้รูปแบบบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และแผนที่ประกอบการ
ประเมินราคาที่ดินให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐกําหนด  
  2. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดราคาประเมินห้องชุดและการจัดทําบัญชีราคาประเมินห้อง
ชุด พ.ศ. ….  
   2.1 กําหนดให้ในการประเมินราคาห้องชุด ให้ราคาประเมินห้องชุดมีหน่วยเป็นบาท            
ต่อตารางเมตร   
   2.2 กําหนดให้การประเมินราคาห้องชุดให้ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด วิธีรายได้ วิธีต้นทุน 
หรือวิธีอ่ืน ๆ ตามระเบียบที่คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐกําหนด แล้วแต่กรณี   
   2.3 กําหนดขั้นตอนและกระบวนการในการประเมินราคาห้องชุด   
   2.4 กําหนดให้ในการประเมินราคาห้องชุด ให้คํานึงถึงทําเลท่ีต้ัง คุณภาพอาคารและห้องชุด 
สิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดล้อม รวมทั้งการดูแลรักษาและการบริหารจัดการอาคาร   
   2.5 กําหนดให้อาคารชุดโครงการใดประกอบด้วยอาคารหลายอาคาร การกําหนดราคา
ประเมินห้องชุดจะกําหนดราคาเป็นกลุ่มอาคารหรือแยกเป็นแต่ละอาคารก็ได้    
   2.6 กําหนดให้อาคารชุดใดมีทรัพย์ส่วนบุคคลที่จัดไว้เป็นของห้องชุดเฉพาะห้อง ให้กําหนด
ราคาประเมินแยกไว้ต่างหากจากราคาประเมินห้องชุด   
   2.7 กําหนดให้บัญชีราคาประเมินห้องชุด อย่างน้อยต้องประกอบด้วยช่ืออาคาร ที่ต้ัง และ
ราคาประเมินห้องชุด    
  3. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการปรับปรุงราคาประเมินทรัพย์สิน ในกรณีที่ราคาซ้ือขายกัน
ตามปกติในท้องตลาด แตกต่างจากราคาประเมินในบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน พ.ศ. ….  
   3.1 กําหนดให้ในระหว่างที่บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดมีผลบังคับ
ใช้ให้คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐประจําจังหวัด ตรวจสอบราคาที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
หรือห้องชุดที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง   
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   3.2 กําหนดให้นําข้อมูลราคาซื้อขายทรัพย์สินในท้องตลาดที่มีการซื้อขายกันตามปกติที่ได้
จากการตรวจสอบตามข้อ 3.1 มาทําการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบกับราคาประเมินทรัพย์สินที่มีผลบังคับใช้ในรอบ
บัญชีน้ัน หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าราคาที่ดิน หรือห้องชุดที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องที่หน่ึงท้องที่ใดแตกต่างจาก
ราคาประเมินที่ ดิน หรือห้องชุดในบัญชีราคาประเมินทรัพย์สินคํานวณเป็นร้อยละเกินกว่าร้อยละสิบห้า                
ให้คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐประจําจังหวัดดําเนินการในแต่ละกรณี ดังน้ี   
    3.2.1 ที่ดิน ให้ปรับปรุงราคาประเมินที่ดินที่ต้ังอยู่ในเขตท้องที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
พร้อมทั้งจัดทําบัญชีราคาประเมินที่ดิน และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน   
    3.2.2 ห้องชุด ให้ปรับปรุงราคาประเมินห้องชุด ที่ ต้ังอยู่ในเขตท้องที่ที่มี            
การเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งจัดทําบัญชีราคาประเมินห้องชุด  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตเก่ียวกับการส่งเสริมกิจการฮัจย์            
พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการอนุญาต
เก่ียวกับการส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงวัฒนธรรมไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงคมนาคมไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม
กิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524   
   2. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฮัจย์ หลักเกณฑ์
และเง่ือนไขการจดทะเบียน สถานที่ย่ืนคําขอ เอกสารและหลักฐานประกอบคําขอ การวางเงินสดหนังสือค้ําประกัน
ธนาคาร ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาต และอายุของใบอนุญาต ตลอดจนแบบท้ายกฎกระทรวงฯ ให้มีความชัดเจน
และเหมาะสมย่ิงขึ้น   
  3. กําหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ได้แก่ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
กิจการฮัจย์ต้องจัดทําเอกสารการโฆษณาหรือช้ีชวน ต้องจัดให้มีผู้นํากลุ่มผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์เดินทางไปกับ               
ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ต้องจัดให้มีการประกันภัยสําหรับอุบัติเหตุ ต้องมีการควบคุมผู้นํากลุ่มผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วย
การข้ึนทะเบียน ผ่านการอบรม มีการออกบัตรประจําตัว และต้องสังกัดผู้ประกอบกิจการฮัจย์    
  4. กําหนดแนวทางการใช้อํานาจของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยในการสั่งพัก
ใช้ใบอนุญาต การสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และการยกเลิกใบอนุญาต ตลอดจนการพิจารณาคืนหลักทรัพย์ค้ําประกัน    
  5. กําหนดมาตรการคุ้มครองบรรดาใบอนุญาตที่ออกตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2541 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 ก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับน้ีใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้
ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตน้ันสิ้นอายุ และให้คําขอรับใบอนุญาตที่ได้ย่ืนไว้น้ันเป็นคําขอตามกฎกระทรวงฉบับน้ีโดย
อนุโลม   
  6. ปรับปรุงแก้ไขแบบ สกฮ.1 สกฮ.2 ก-ค ในข้อ 6-8 ท้ายกฎกระทรวงฯ โดยให้เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งต้ัง การพ้นจากตําแหน่งของประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการทําบัญชีสํารองเพื่อเลื่อนขึ้นมาดํารงตําแหน่งแทนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระในคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี   
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   1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งต้ัง การพ้นจาก
ตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการทําบัญชีสํารองเพ่ือเลื่อนขึ้นมาดํารงตําแหน่งแทน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระในคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้   
   2. ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับความเห็นของสํานักงาน             
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  อว. เสนอว่า โดยที่มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 บัญญัติให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรียกโดยย่อว่า 
“กมอ.” ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินเจ็ดคน โดยมีรอง
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และ
ความในวรรคเจ็ด บัญญัติให้คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งต้ัง การพ้นจากตําแหน่งของประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการทําบัญชีสํารองเพ่ือเลื่อนขึ้นมาดํารงตําแหน่งแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ดังกล่าว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งต้ัง การพ้นจากตําแหน่งของประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการทําบัญชีสํารองเพ่ือเลื่อนขึ้นมาดํารงตําแหน่งแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระในคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. …. มาเพ่ือดําเนินการ    
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. กําหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วิธีการได้มา การแต่งต้ัง การพ้นจากตําแหน่ง ของประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้แต่ไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน   
   2. ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนํารายช่ือ
ผู้ซึ่งไม่ได้รับการแต่งต้ังไปจัดทําบัญชีสํารอง เพ่ือการเลื่อนขึ้นมาดํารงตําแหน่งแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวน องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวน องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้   
  อว. เสนอว่า พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 67 บัญญัติให้มีคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของที่ประชุมร่วมคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือทําหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา เช่น การกํากับดูแลการจัดการศึกษา คุณภาพการศึกษา และการกําหนดหลักสูตรการศึกษา หรือ
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา และความในวรรคสอง บัญญัติให้จํานวน องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง
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กําหนดจํานวน องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง
และการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา               
พ.ศ. …. มาเพ่ือดําเนินการ   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. กําหนดจํานวน องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน และรองปลัดกระทรวงที่ได้รับการแต่งต้ังเป็น
กรรมการและเลขานุการ รวม 8 คน   
   2. กําหนดการแต่งต้ัง วาระการดํารงตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ              
ในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาคราวละ 4 ปี และอาจได้รับ              
การแต่งต้ังใหม่อีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน    
  3. กําหนดเหตุแห่งการพ้นจากตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ               
ในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  
  4. กําหนดวิธีการได้มาซึ่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์คําสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยให้ที่ประชุมร่วมแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือมอบหมาย
สํานักงานปลัดกระทรวง ดําเนินการรวบรวมและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อที่ประชุมร่วมพิจารณา และนําเสนอรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังต่อไป  
 
6. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภท
นักท่องเท่ียว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลง
ตราตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการช่ัวคราว พ.ศ. …. ตามที่สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ (ตช.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
    ตช. เสนอว่า  
  1. ตช. ได้ตรวจสอบข้อมูลสถิติผู้โดยสารที่มาขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) ในช่วงก่อนมีการยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและช่วงที่มีการยกเลิก
อัตราค่าธรรมเนียมแล้ว พบว่า แนวโน้มจํานวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและขอรับการตรวจลงตรามี
เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับเมื่อเปรียบเทียบในช่วงที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมฯ ในช่วงต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2561 มีนักท่องเที่ยวจํานวน 1,923,032 คน กับช่วงที่ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมฯ ในช่วงต้ังแต่     
วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จํานวน 4,236,781 คน ปรากฏว่ามีจํานวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน
ประมาณร้อยละ 120 ดังน้ัน เพ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดิน
ทางเข้ามาท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ของประเทศไทย อันส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียวอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่สําคัญ คือ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน และเทศกาลสงกรานต์              
เห็นควรขยายมาตรการในการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพ่ือการท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่เกินสิบห้าวัน ในกรณีย่ืนขอรับการตรวจลงตรา               
ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) ที่มีการเก็บอัตราค่าธรรมเนียม ประเภท
นักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว จํานวนเงิน 2,000 บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2559) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยให้ยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นการช่ัวคราวต่อไปอีก 
6 เดือน จนถึงหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563    
   2. ตช. ได้ดําเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
โดยแม้จะก่อให้เกิดความสูญเสียรายได้ของรัฐ ประมาณ 10,764 ล้านบาท จากมาตรการขยายการยกเว้นการเก็บ
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ค่าธรรมเนียมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว แต่คาดว่าจะมีรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา
ประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวประมาณ 144,732 ล้านบาท   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  ให้ยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนต่างด้าว ซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพื่อการท่องเท่ียวไม่เกิน 15 วัน ในกรณีย่ืนขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทาง
อนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) ที่มีการเก็บอัตราค่าธรรมเนียม ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้
ครั้งเดียว จํานวนเงิน 2,000 บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ. 2522 เป็นการช่ัวคราวโดยให้มีผลใช้บังคับ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563   
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
7. เรื่อง ขอเสนอมาตรฐานสถิติเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ ดังน้ี   
  1. เห็นชอบมาตรฐานสถิติที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ และประกาศใช้เป็นมาตรฐานในการผลิตสถิติ 
โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนของรัฐนํา
มาตรฐานดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการจัดทําข้อมูลสถิติของหน่วยงานต่อไป เพ่ือให้ข้อมูลสถิติของประเทศสามารถ
แลกเปลี่ยน เช่ือมโยง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่จัดทําขึ้นต่างช่วงเวลาและต่างแหล่งข้อมูลได้ร่วมกันสามารถ
นํามาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจในการกําหนดนโยบายหรือตอบโจทย์ตัวช้ีวัดต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เกิดความ
คุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรในการผลิตสถิติของประเทศ   
   2. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐจัดทําสถิติให้
เป็นไปตามแผนกําหนดความรับผิดชอบในการดําเนินงานทางสถิติตามแผนแม่บท1 และดําเนินการให้ถูกต้อง              
ตามมาตรฐานสถิติ    
  3. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐจัดส่งข้อมูลการใช้
มาตรฐานสถิติ รวมถึงรายละเอียดของข้อมูล (Metadata) ตามมาตรฐานที่สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) กําหนด              
ทั้งข้อมูลระดับย่อย (Microdata)2 และข้อมูลสถิติ เพ่ือให้ สสช. รวบรวมเป็นข้อมูลในการจัดทําศูนย์กลางรายการ
ข้อมูลภาครัฐ (National Data Catalogue and Directory services) และเพ่ือให้สามารถติดตามและประเมิน
สถานการณ์การพัฒนาสถิติของประเทศให้มีคุณภาพตามหลักการพ้ืนฐานสถิติทางการและสอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล สามารถนํามาใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันได้อย่าง
คุ้มค่า  
-------------------------------------------------------------  
1 แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2559 – 2564) ได้มีการกําหนดแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบสถิติ และได้กําหนดผู้รับผิดชอบโครงการไว้ในบทท่ี 6 แผนปฏิบัติการ  
2 Metadata คือ ข้อมูลรายละเอียดท่ีอธิบายถึงความเป็นมาของข้อมูล เช่น ชื่อเร่ือง ชื่อผู้รับผิดชอบ ลักษณะของข้อมูล หน่วยของ
ข้อมูล วันเดือนปีท่ีปรับข้อมูล เป็นต้น ส่วน Microdata คือข้อมูลระดับย่อยหรือข้อมูลสถิติ เช่น อายุ เพศ ประเทศ สถานภาพการ
ทํางาน หรืออุตสาหกรรม เป็นต้น  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
   1. เน่ืองจากการผลิตสถิติของแต่ละหน่วยงานในประเทศไทยยังคงมีความเหลื่อมล้ําด้านมาตรฐาน
และคุณภาพของข้อมูลสถิติ ทําให้ไม่สามารถใช้ข้อมูลหรือบูรณาการข้อมูลร่วมกันได้ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (ดศ.) โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) จึงได้นําเสนอ “มาตรฐานสถิติ” ซึ่งเป็นการกําหนดหรือแนวทางที่
ตกลงร่วมกันในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศข้ึนมา เพ่ือใช้เป็นองค์ความรู้ในการจัดทํานโยบายและใช้ใน           
การตัดสินใจเพ่ือกําหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศ โดย ดศ. ได้นําเสนอมาตรฐานสถิติมาในครั้งน้ีจํานวน             
4 มาตรฐาน ได้แก่ (1) หลักการพื้นฐานสถิติทางการ โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน Fundamental Principles of 
Official Statistics (FPOS) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) โดยในส่วนของประเทศไทยได้มีการ
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ถอด FPOS ออกเป็นหลักปฏิบัติการเพ่ือจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย (Thailand Statistics Code of 
Practice: TCoP) เพ่ือให้เข้าใจง่ายในเชิงปฏิบัติ (2) แนวทางการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานสถิติทางการ                
ซึ่งเทียบเคียงจากมาตรฐาน FPOS (3) นโยบายด้านมาตรฐานสถิติในการผลิตสถิติทางการ เพ่ือให้สามารถ                 
บูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอ้างอิงจากหลักการท่ี 9 ของ FPOS (ใช้มาตรฐานสากล) และหลักปฏิบัติข้อที่ 8 
ของ TCoP (ความสอดคล้องและเปรียบเทียบกันได้) และ (4) มาตรฐานการผลิตสถิติ โดยนําเสนอมาในครั้งน้ี 5             
ตัวแปร (จากทั้งหมดประมาณ 30 ตัวแปร) ได้แก่ เพศ อายุ ประเทศ สถานภาพการทํางาน และอุตสาหกรรม   
  2. นอกจากน้ี เพ่ือให้การเปล่ียนผ่านการจัดทําระบบสถิติระบบเดิมเป็นระบบใหม่เป็นไปได้อย่าง             
มีประสิทธิภาพ ดศ. จึงได้จัดทํากระบวนการเปลี่ยนผ่านมาตรฐานสถิติ สรุปดังน้ี   
    2.1 หากหน่วยงานยังไม่มีการจัดทําข้อมูล ยังไม่มีการจัดทํามาตรฐาน หรือมีมาตรฐานท่ีไม่
เหมาะสม ให้ปรับเปลี่ยนมาใช้มาตรฐานตามที่ ดศ. เสนอในครั้งน้ี โดย สสช. จะเข้าไปร่วมพัฒนาและให้ความรู้ในเชิง
วิชาการเพ่ือให้มาปรับใช้ตามมาตรฐานที่เสนอน้ี โดยการเช่ือมโยงมาตรฐานเดิมและมาตรฐานใหม่เข้าด้วยกันด้วย
วิธีใช้ตารางเปรียบเทียบ (Mapping) และทําการพยากรณ์แบบมองย้อนหลัง (Backcasting) เพ่ือให้ได้ข้อมูลชุดใหม่ 
ซึ่งในขณะน้ี สสช. อยู่ระหว่างการพัฒนาคู่มือในการพยากรณ์แบบมองย้อนหลังดังกล่าว   
   2.2 หากหน่วยงานมีภารกิจการทํางานตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตนเอง และมีความ
จําเป็นที่ต้องใช้มาตรฐานสถิติหรือมาตรฐานการผลิตสถิติเฉพาะด้าน (เช่น กรมศุลกากรจําเป็นต้องใช้มาตรฐานอัตรา
พิกัดอัตราศุลกากรที่อ้างอิงตาม Harmonized System) หน่วยงานสามารถพิจารณาเองได้ว่าจะใช้มาตรฐานเดิมหรือ
จะปรับมาใช้มาตรฐานใหม่ แต่หน่วยงานจะต้องทําตารางเปรียบเทียบเพ่ือให้สามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกันได้   
   2.3 ในกรณีที่หน่วยงานไม่สามารถใช้ตามมาตรฐานสถิติตามท่ีเสนอได้น้ัน หน่วยงานจะต้อง
แสดงข้อมูลมาตรฐานที่ตัวเองใช้ไว้อย่างชัดเจนและต้องต้ังสถานะว่าข้อมูลของหน่วยงานไม่สามารถบูรณาการกับ
หน่วยงานอ่ืนได้   
   2.4 เมื่อหน่วยงานได้ทําการปรับมาตรฐานสถิติเป็นระบบใหม่แล้ว สสช. จะทําการประเมิน
คุณภาพสถิติทางการตามหลักการ TCoP ทั้งน้ี สสช. ได้จัดทําคู่มือการประเมินคุณภาพสถิติทางการไว้แล้วและจะ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในโอกาสถัดไป  
  ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรฐานสถิติแล้ว สสช. จะร่วมมือกับ ดศ. สํานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล และสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐในการส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ใช้มาตรฐานสถิติเพ่ือความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการจัดทําศูนย์กลางรายการข้อมูลภาครัฐ  
 
8. เรื่อง กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ 2563  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
เสนอ ดังน้ี   
  1. เห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ 2563 วงเงินดําเนินการ จํานวน 
1,443,891 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จํานวน 346,262 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) กรอบการลงทุนสําหรับ
งานตามภารกิจปกติและโครงการต่อเน่ือง วงเงินดําเนินการ จํานวน 1,243,891 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน 
จํานวน 296,262 ล้านบาท และ (2) กรอบการลงทุนสําหรับการเพ่ิมเติมระหว่างปี วงเงินดําเนินการ จํานวน 
200,000 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จํานวน 50,000 ล้านบาท สําหรับโครงการที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี และการลงทุนที่ใช้เงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ให้ดําเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติตามข้ันตอนแล้ว ทั้งน้ี กําหนดเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบวงเงินอนุมัติให้เบิกจ่ายลงทุน   
   2. เห็นชอบให้ สศช. ปรับวงเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้องกับ
ผลการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึง
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบกลาง หรืองบประมาณที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์และวิธีการงบประมาณ 
หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ (สงป.) แล้ว และปรับเพ่ิมกรอบวงเงินดําเนินการ และกรอบวงเงิน
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เบิกจ่ายลงทุนให้สอดคล้องกับการอนุมัติการลงทุนเพ่ิมเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการ
ได้ทันทีภายในปีงบประมาณ   
  3. มอบหมายให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒนาฯ) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
การเปลี่ยนแปลงงบลงทุนระหว่างปีในส่วนงบลงทุนเพ่ือการดําเนินงานปกติ และโครงการต่อเน่ืองที่การเปลี่ยนแปลง
ไม่มีผลกระทบต่อสาระสําคัญและกรอบวงเงินโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว ในช่วงระหว่างการโอนภารกิจ
ด้านการวิเคราะห์งบลงทุนรัฐวิสาหกิจไปให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดําเนินการ   
  4. เห็นชอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ระดับกระทรวงและระดับรัฐวิสาหกิจ โดยให้กระทรวงเจ้า
สังกัดและรัฐวิสาหกิจรับข้อเสนอแนะในส่วนที่เก่ียวข้องไปดําเนินการ และรายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ทุกไตรมาส และเห็นควรให้รัฐวิสาหกิจรายงานผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานและการลงทุนปี 2563 ให้ สศช. 
ทราบภายในทุกวันที่ 5 ของเดือนอย่างเคร่งครัด รวมท้ังรายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการลงทุนทุกไตรมาส 
เพ่ือประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจได้อย่างต่อเน่ือง   
  5. รับทราบประมาณการงบทําการประจําปีงบประมาณ 2563 ที่คาดว่า จะมีกําไรสุทธิประมาณ 
79,850 ล้านบาท และประมาณการแนวโน้มการดําเนินงานช่วงปี 2564 – 2566 ของรัฐวิสาหกิจในเบ้ืองต้นที่คาดว่า 
จะมีการลงทุนเฉลี่ยประมาณปีละ 393,090 ล้านบาท และผลประกอบการจะมีกําไรสุทธิเฉลี่ยประมาณปีละ 98,764 
ล้านบาท   
  6. สําหรับการเตรียมความพร้อมดําเนินภารกิจด้านการวิเคราะห์งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ปีงบประมาณ 2564  เห็นชอบให้คงภารกิจการพิจารณาไว้ที่ สศช. โดยให้ สศช. ดําเนินการขอต้ังกองงบลงทุน
รัฐวิสาหกิจตามขั้นตอนต่อไป   
 
9. เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติดังน้ี 
  1. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังน้ี 1) มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” 2) มาตรการลดภาระ
เพ่ือที่อยู่อาศัย 3) มาตรการเพ่ือสินเช่ือที่อยู่อาศัยของ ธอส. 4) มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการ
ฝึกอบรม สัมมนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (Front Load) 
  2. เห็นชอบให้กระทรวงการคลังดําเนินการในมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อป
ใช้” โดยมีเป้าหมายตามที่กระทรวงการคลังขยายเพ่ิมผู้ลงทะเบียนใหม่ไม่เกิน 3 ล้านคน คิดเป็นวงเงินที่รัฐบาล
สนับสนุนเพ่ือเป็นสิทธ์ิในการซื้อสินค้าและบริการจํานวน 1,000 บาทต่อคน รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 3,000,000,000 
บาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการสํารอง
จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 2,000,000,000 บาท และส่วนที่เหลืออีกจํานวน 1,000,000,000 บาท ใช้
จ่ายจากงบประมาณ ของ ททท. ที่สํานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้แล้วจํานวน 10,000,000,000 บาท ซึ่ง
คาดว่าจะมีเหลือเพียงพอ สําหรับค่าใช้จ่ายเงินชดเชยเป็นจํานวนเท่ากับ ร้อยละ 15 และร้อยละ 20 ของยอดท่ีชําระ
เงินจ่ายจริง เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในกรอบวงเงินที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบไว้แล้ว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  3. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 และปีต่อ ๆ ไป จํานวน 1,182.18             
ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับมาตรการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยของ ธอส. ทั้งน้ี ให้ ธอส. ทําความตกลงในการ
เบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวตามภาระที่เกิดขึ้นจริงกับสํานักงบประมาณต่อไป 
 
  4. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด และร่างประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน             
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กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรท่ีดิน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด 
  สาระสําคัญ 
  เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งช่วยบรรเทาภาระ            
ค่าครองชีพให้แก่ประชาชนให้สามารถดํารงชีพได้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว กระทรวงการคลังเห็นสมควรเสนอ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 4 มาตรการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  1. มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” (มาตรการส่งเสริมการบริโภคฯ) 
   1.1 เรื่องเดิม :  
        (1) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และ 10 กันยายน 2562 
เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” (มาตรการฯ) เพ่ือให้สิทธิประโยชน์แก่ประชาชน
สัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน และมีบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 10 ล้านคน เพ่ือใช้
จ่ายในจังหวัดที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่เลือกที่ไม่ใช่จังหวัดตามทะเบียนบ้าน ผ่านระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ของภาครัฐ (g-Wallet) ดังน้ี 
    (1.1) รัฐบาลสนับสนุนวงเงินเพ่ือเป็นสิทธ์ิในการซื้อสินค้าและบริการจาก
ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมมาตรการฯ จํานวน 1,000 บาท ต่อคน 
    (1.2) กรณีที่ผู้ลงทะเบียนเติมเงินเพ่ือใช้จ่ายค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าที่พักรวมถึง
บริการต่าง ๆ ตามปกติของที่พักน้ัน ค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น ค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือค่าบริการท่ี
เก่ียวเน่ืองกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นน้ัน เช่น สปา การเช่าพาหนะ ค่าบริการนําเที่ยวในพ้ืนที่ เป็นต้น จาก
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการฯ รัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยเป็นจํานวนเท่ากับร้อยละ 15 ของยอดชําระเงินที่
จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน) 
    การซื้อสินค้าและบริการตามข้อ (1.1) และ (1.2) ต้องเป็นการใช้จ่ายเพ่ือการ
ท่องเท่ียวจากบัญชี g-Wallet ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพ่ือซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่รับชําระเงิน
ด้วยแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โดยให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด 
    ทั้งน้ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบวงเงิน 19,093.50 ล้านบาท สําหรับดําเนิน
มาตรการฯ โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 10,043.50 ล้านบาท สําหรับวงเงินส่วนที่เหลือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายชดเชยจํานวน
เท่ากับร้อยละ 15 ของยอดเงินที่จ่ายจริง จํานวน 9,050 ล้านบาท ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้ันตอนต่อไป 
   (2) กระทรวงการคลังได้กําหนดเง่ือนไขให้การใช้จ่ายตามข้อ (1.1) เป็นการใช้จ่ายในจังหวัด
ที่เลือกตอนลงทะเบียน 1 จังหวัดที่มิใช่จังหวัดตามทะเบียนบ้าน และการใช้จ่ายตามข้อ (1.2) สามารถเลือกใช้จ่ายใน
จังหวัดใดก็ได้ที่ไม่ใช่จังหวัดตามทะเบียนบ้าน เพ่ือให้เกิดการกระจายการใช้จ่ายไปสู่เศรษฐกิจฐานรากให้มากขึ้น 
รวมทั้งกําหนดเง่ือนไขอ่ืน ๆ เช่น เง่ือนไขการใช้สิทธ์ิที่ต้องใช้ภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยัน
สิทธ์ิ ข้อยกเว้นการใช้สิทธ์ิ g-Wallet ช่อง 2 โดยการใช้จ่ายค่าโดยสารเคร่ืองบิน ค่ารถโดยสารประจําทางระหว่าง
จังหวัด ค่าบริการนําเที่ยวที่ไม่ใช่บริการนําเที่ยวในท้องถิ่นน้ันจะไม่ได้รับเงินชดเชย เป็นต้น 
   (3) การดําเนินมาตรการฯ ที่ผ่านมาประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี โดยขณะน้ีมีผู้ได้รับสิทธ์ิ
ทั่วประเทศครบ 10 ล้านคนแล้ว จากที่กําหนดให้ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งถึงวันที่ 16 ตุลาคม 
2562 มีผู้มาใช้สิทธ์ิแล้ว 8,665,849 ราย มีการใช้จ่ายรวม 8,443 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายตามข้อ (1.1) ผ่าน g-
Wallet ช่อง 1 ประมาณ 8,321 ล้านบาท สําหรับการใช้จ่ายตามข้อ (1.2) ผ่าน g-Wallet ช่อง 2 มีผู้ใช้สิทธ์ิแล้ว 
38,545 ราย มียอดใช้จ่ายประมาณ 122 ล้านบาท โดยการใช้จ่ายกระจายสู่ทุกภูมิภาคครบ 77 จังหวัด ซึ่งการใช้จ่าย
ที่กรุงเทพฯ คิดเป็นเพียงร้อยละ 13 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมด และการใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายในร้านค้าขนาด
เล็กตามวัตถุประสงค์ของมาตรการฯ โดยคิดเป็นร้อยละ 82 ส่วนการใช้จ่ายในร้านค้าขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขามี
สัดส่วนเพียง ร้อยละ 18 ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความคุ้มค่า เน่ืองการก่อให้เกิดผลทวีคูณต่อระบบ
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เศรษฐกิจ (Multiple Effects) อันจะทําผลกระทบรวมเพ่ิมขึ้นเป็น 2.5 เท่าภายใต้เง่ือนไขประชาชนบริโภคเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 60 ของวงเงินที่ได้รับ 
   1.2 วัตถุประสงค์ : เพ่ือกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศผ่านระบบการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเดินทางไปท่องเที่ยวและใช้จ่ายซึ่ง
จะทําให้มีการกระจายการใช้จ่ายไปยังเศรษฐกิจฐานราก ให้ชุมชนได้รับประโยชน์มากขึ้น 
   1.3 กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน 
และมีบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 3 ล้านคน 
   1.4 ระยะเวลาโครงการ : ขยายระยะเวลามาตรการฯ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
ดําเนินมาตรการส่งเสริมการบริโภคฯ หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
   1.5 วิธีดําเนินโครงการ :  
        (1) ขยายการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ สําหรับประชาชน จํานวน 1 ล้าน
คน และเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการบริโภคฯ จํานวน 2 ล้านคน โดยผู้ลงทะเบียนใหม่ทั้ง 3 ล้าน
คน จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามข้อ 1.1 (1) (1.1) เช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธ์ิ 10 ล้านคนแรก 
        (2) ให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมสําหรับการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 ตามข้อ 1.1 (1) 
(1.2) โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยเป็นจํานวนเท่ากับร้อยละ 20 ของยอดชําระเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 4,000 
บาทต่อคน สําหรับวงเงินใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 
20,000 บาทต่อคน) ซึ่งรวมถึงผู้ที่ได้รับสิทธ์ิ 10 ล้านคนแรก ที่ยังไม่ถูกตัดสิทธ์ิ 
        (3) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินสนับสนุน และเงินชดเชยที่ได้รับให้
ครอบคลุมมาตรการส่งเสริมการบริโภคฯ โดยให้กรมสรรพากรเสนอร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ต่อไป 
        (4) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ให้ความอนุเคราะห์การตรวจสอบข้อมูล
บุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์สําหรับการดําเนินมาตรการส่งเสริมการบริโภคฯ 
  2. มาตรการลดภาระภาษีเพื่อที่อยู่อาศัย 
   2.1 วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนท่ีต้องการมีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองในระดับราคาที่ไม่สูงนักเหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนแต่ละกลุ่ม โดยรัฐบาลจะสนับสนุน
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจํานอง สําหรับที่อยู่อาศัยใหม่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ 
   2.2 กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนท่ัวไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคา
ซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย 
   2.3 ระยะเวลาโครงการ : วันที่ประกาศกระทรวงหาดไทยมีผลบังคับใช้ – วันที่ 24 
ธันวาคม 2563  
   2.4 วิธีการดําเนินโครงการ : ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิมร้อยละ 2 เหลือ
ร้อยละ 0.01 และลดค่าจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 เฉพาะการซื้อ
ขายที่อยู่อาศัยที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย และการจดทะเบียนการโอน และ
การจดจํานองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยต้องดําเนินการในคราวเดียวกัน 
   2.5 สูญเสียรายได้ : คาดว่าจะทําให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 2,652.20 ล้านบาท จาก
การปรับลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพย์ 
 
  3. มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส. (มาตรการสินเชื่อฯ) 
   3.1 วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนท่ีต้องการมีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองในระดับราคาที่ไม่สูงนักเหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนแต่ละกลุ่ม โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(ธอส.) จะสนับสนุนสินเช่ือที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบ้ียเงินกู้พิเศษ และเง่ือนไขผ่อนปรน 
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   3.2 กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนท่ัวไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคา
ซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย 
   3.3 ระยะเวลาโครงการ : คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ – วันที่ 24 ธันวาคม 2563 
   3.4 วิธีดําเนินโครงการ : ธอส. จะสนับสนุนสินเช่ือที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบ้ียเงินกู้พิเศษ 
และเง่ือนไขผ่อนปรน ให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย 
ทั้งน้ี การขอสินเช่ือและการให้สินเช่ือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ธอส. 
   3.5 งบประมาณ : รัฐบาลชดเชยส่วนต่างดอกเบ้ียให้แก่ ธอส. เป็นจํานวนทั้งสิ้น 1,182.18 
ล้านบาท ทั้งน้ี ให้ ธอส. ทําความตกลงในการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวตามภาระที่เกิดขึ้นจริงกับสํานักงบประมาณ
ต่อไป 
  4. มาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (Front Load)  
   4.1 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีเม็ดเงินสําหรับค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง 
   4.2  กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยรับงบประมาณ 
   4.3 ระยะเวลาโครงการ : เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562 (2 เดือน) 
   4.4 วิธีดําเนินโครงการ : หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 
สัมมนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน สําหรับวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ 
 
10. เรื่อง แนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงบประมาณ (สงป.) เสนอแนวทางการจัดทํางบประมาณและ
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางประกอบการ
วางแผนการดําเนินงานและกําหนดแผนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  สงป. รายงานว่า แนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 สรุปสาระสําคัญและขั้นตอนได้ ดังน้ี   
   1. แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
     1.1 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด
ผลสําเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณเพ่ือนํามา
ประกอบการพิจารณาจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
    1.2 การจัดทํายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 
– 2564) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายสําคัญของรัฐบาล   
   1.3 ให้ความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจําปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564 เพ่ือให้การดําเนินงานของหน่วยรับงบประมาณที่มีเป้าหมายร่วมกันมีความเช่ือมโยง สอดคล้อง สนับสนุน
ซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ซ้ําซ้อนกัน    
   1.4 การจัดทํางบประมาณมิติพ้ืนที่ (Area) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพ้ืนที่ ระดับภูมิภาค 
กลุ่มจังหวัด จังหวัด และท้องถิ่น ตลอดจนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ           
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พ.ศ. 2564 โดยให้หน่วยรับงบประมาณเข้าไปมีส่วนร่วมดําเนินการจัดทําแผนและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อน
อย่างจริงจัง   
   1.5 การจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้
หน่วยรับงบประมาณแสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่มาและประมาณการ
รายได้ ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายงบประมาณ และจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณ เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนโยบายงบประมาณ วงเงิน 
โครงสร้างงบประมาณ ตลอดจนพิจารณาถึงความพร้อม ขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณและความ
ครอบคลุมทกุแหล่งเงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สําหรับหน่วยรับงบประมาณที่จะขอรับการจัดสรร
งบประมาณซึ่งจะต้องมีการก่อหน้ีผูกพันงบประมาณมากกว่าหน่ึงปีงบประมาณสําหรับรายการที่มีวงเงินต้ังแต่ 1,000 
ล้านบาทข้ึนไป ให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนเสนอรายละเอียดคําของบประมาณส่ง สงป.   
  2. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการกําหนดแผนและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในการจัดทําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่บทบัญญัติของกฎหมายกําหนดไว้  
 
11. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรฝี่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4/2562 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (รศก.)               
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตามท่ี รศก. เสนอ 
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   รศก. รายงานว่า รศก. ได้ประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 โดยสรุปสาระสําคัญ
และมีมติที่ประชุมสรุปได้ ดังน้ี 
   1. เรื่องเพื่อพิจารณา : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระยะสั้น และระยะกลาง – ยาว 
เพ่ือสนับสนุนและขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวของไทยในปี 2562 โดยกําหนดเป้าหมายให้มีจํานวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติในปี 2562 ไม่ตํ่ากว่า 39.8 ล้านคน และมีรายได้รวมจากการท่องเท่ียวไม่ตํ่ากว่า 2.04 ล้านล้านบาท และ           
ในปี 2563 มีจํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติจํานวน 41.8 ล้านคน รายได้รวม 2.22 ล้านล้านบาท ซึ่งภายใต้แต่ละ
มาตรการประกอบด้วยกลุ่มมาตรการ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ และหน่วยงานรับผิดชอบ ดังน้ี 
  

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
มาตรการระยะส้ัน (ภายในปี 2562) แบ่งเป็น 3 กลุ่มมาตรการ 12 กิจกรรม 
1. มาตรการ
ด้านการเงนิ 
การคลัง และ
กฎหมาย 

1.1 คืนภาษีมูลคา่เพิ่ม (VAT Refund) ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดย
เพ่ิมร้านค้าที่สามารถทํารายการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม เพ่ิมจุดให้บริการใน
พ้ืนที่เมืองและคืนภาษีในรูปแบบเงินสด ณ จุดขาย (3 เดือน)

กระทรวงการคลัง (กค.) 
(กรมสรรพากร) 

1.2 ทบทวนขอ้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือส่งสริมให้
เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทย ได้แก่ 
มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (3 เดือน) 

สํานักงานตรวจคนเข้า
เมือง (ตม.) 

1.3 การหักรายจ่าย 2 เท่าของบริษัทหรือห้างหุน้ส่วนนติิบุคคล
สําหรับค่าใช้จา่ยในการจัดอบรม สมัมนาภายในประเทศ (3 เดือน) 

กค. (กรมสรรพากร) / 
สํานักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ 
(สสปน.) 

1.4 ปรับปรุงระเบียบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุในต่างประเทศ พ.ศ. .... เพ่ือ
สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุและกรณีมกิีจกรรมที่ต้อง

กค. (กรมบัญชีกลาง) / 
ททท. 
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ปฏิบัติในต่างประเทศ สําหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ให้สามารถดําเนินกิจกรรมได้ตามพันธกิจขององค์กรในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย (3 เดือน)

2. มาตรการ
อํานวยความ
สะดวกและ
เพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

2.1 อํานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวโดยเร่งดําเนินมาตรการด้าน
การตรวจลงตรา (วีซ่า) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการ
แล้วเม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (เรื่อง มาตรการกระตุ้นตลาด
ท่องเที่ยวไทยในช่วงต้นฤดูกาลท่องเที่ยว) ได้แก่ (1) การอนุญาตให้
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยได้ 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 
เดือน (Double Entries Visa) (2) การอนุญาตให้นักท่องเท่ียวที่ได้รับ
อนุญาตให้พํานักในประเทศไทยที่มีความประสงคจ์ะออกไป
ต่างประเทศช่ัวคราวและระยะเวลาในการได้รับอนุญาตเดิมยังเหลืออยู่ 
สามารถกลับเข้ามาในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าอีก (Re – 
Entry Permit) และ (3) การอนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถเดิน
ทางผ่านด่านทางบกได้ไม่จํากัดจํานวนคร้ัง (3 เดือน)

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา (กก.) / ตม. / 
กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
/ กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) / 
สํานักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ (สมช.) 

2.2 ขยายระยะเวลาการเปิดด่านชายแดนจาก 08.30 – 16.30 น. 
เป็น 24 ชั่วโมง ในช่วงวันหยุดสุดสปัดาห์หรือวันหยุดยาว จํานวน 2 
ด่าน ได้แก่ ด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย และด่านชายแดนไทย – ลาว 
เป็นระยะเวลา 3 เดือนและติดตามประเมินผล (3 เดือน)

ตม. / มท. / กต. / ททท. 

2.3 ขอความรว่มมือ กต. ในการเร่งรัดการใช้ระบบตรวจตราคนต่าง
ด้าวที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Visa) 
ให้ครอบคลมุกับนักท่องเที่ยวชาวจีนทั่วประเทศ

กต. / มท. / ตม. 

2.4 เร่งประชาสัมพันธ์ระบบคัดกรองและตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า
ทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผูป้ระสงค์จะย่ืนขอรับการตรวจลงตรา ณ 
ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (e - Visa On Arrival : e 
- VOA) ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลมาก
ขึ้น (3 เดือน)  

ตม. / ททท. 

2.5 ทบทวนบทบัญญัติของกฎและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงานของ ตม. ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักทอ่งเที่ยว
ต่างชาติที่นิยมถือบัตรเครดิตหรือการใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Wallet) (มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
และประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดจํานวนเงินให้คนต่าง
ด้าวต้องมีติดตัวในขณะเดินทางเข้าราชอาณาจักร ที่กําหนดให้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องสําแดงเงินสด 20,000 บาท) (3 เดือน)

ตม. / มท. / สมาคม
ธนาคารไทย 

3. มาตรการ
กระตุ้นตลาด
และเพิ่ม
ค่าใช้จ่าย 

3.1 โครงการ Amazing Thailand Grand Sale “Passport 
Privileges” โดยการเพ่ิมสิทธิการได้รับส่วนลด/สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม
จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการให้กับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติที่แสดง
หนังสือเดินทาง และเพ่ิมส่วนลดอีกร้อยละ 5 สําหรับนักทอ่งเที่ยว
อาเซียนและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากประเทศคู่ร่วมเจรจาที่จะเข้า
ร่วมการประชุมอาเซียน รวมทั้งลดหย่อนค่าบริการในการส่งสินค้าผ่าน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด กลับประเทศอาเซียน (3 เดือน โดยจะ
ดําเนินการต้ังแต่ 1 พฤศจิการยน 2562 – 31 มกราคม 2563)

กก. / ททท. / กต. / 
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 
/ กค. / บรษิัท การบิน
ไทย จํากัด (มหาชน) / 
บริษัท ไปรษณย์ีไทย 
จํากัด / สมาคมผู้ค้าปลีก
ไทย / สมาคมศูนย์การค้า
ไทย 

3.2 โครงการประชุมเมืองไทยภูมิใจช่วยชาติ โดยการให้ Voucher สสปน. /สภา
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20,000 บาทต่องานหรือกลุ่ม เพ่ือกระตุ้นให้บริษัท (Corporate) จัด
ประชุมองค์กรและการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลในประเทศไทย ทั้งน้ี 
จะต้องจัดประชุมข้ามจังหวัดของพ้ืนที่ที่องค์กรน้ัน ๆ จัดต้ัง โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ตํ่ากว่า 40 คน และมีการพักค้างคืนอย่างน้อย 1 
คืน (3 – 6 เดือน)   

อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว
แห่งประเทศไทย / สํานัก
งบประมาณ (สงป.) 

3.3 ส่งเสริมการจัดประชุมภาครัฐ (Government Meeting) โดยขอ
ความร่วมมือให้จัดประชุมสัมมนานอกสถานที่ (สถานที่ประชุมของ
เอกชน) ในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ (3 เดือน)

สสปน. 

มาตรการระยะกลาง – ยาว (ปี 2563 เปน็ต้นไป) แบ่งเป็น 3 กลุ่มมาตรการ 5 กิจกรรม 
1. มาตรการ
ด้านการเงนิ 
การคลัง และ
กฎหมาย 

1.1 ส่งเสริมการขึน้ทะเบียนสถานพักแรม และใหส้ินเช่ือพิเศษสําหรับ
ผู้ประกอบการสถานพักแรมในการปรับปรุงสถานประกอบการและ
บริการให้มีมาตรฐาน (6 เดือน) 

บริษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) / มท. (กรมการ
ปกครอง) / กก. (กรมการ
ท่องเที่ยว)  

2. มาตรการ
เพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

2.1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของไทยในด้านความ
ปลอดภัยและลดจํานวนการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บของ
นักท่องเที่ยว (1 ปี) 

กระทรวงคมนาคม (คค.) 
/ มท. (กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) / 
ศูนย์อํานวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล (ศรชล.) / กก.

2.2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของไทยด้านวัฒนธรรม โดย
เพ่ิมจํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกทัง้ในส่วนที่เป็นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมและ/หรือมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (สิ่งที่
เป็นความรู้ ประเพณี พิธีกรรม การแสดง ดนตรี งานช่าง ฯลฯ เช่น 
การแสดงโขน เป็นต้น) (1 ปี)

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 
/ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) 

3. มาตรการ
กระตุ้นตลาด
และเพิ่ม
ค่าใช้จ่าย 

3.1 จัดกิจกรรมมหกรรมระดบัโลกหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ (World 
Event / Mega Event) เช่น การจัดงานว่ิง (Trail/Ultra Trail, 
Amazing Thailand Marathon Series) การแข่งขันจักรยาน (Tour 
de France) มหกรรมด้านความงาม สุขภาพและสาธารณสุข (World 
Cannabis Expo, World Health & Wellness Expo) เป็นต้น (6 
เดือน – 1 ปี) 

กก. / ททท. / การกีฬา
แห่งประเทศไทย (กกท.) 
/ สสปน. / กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) / คค. / 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
(ตช.) / สงป. 

3.2 การดึงงานประชุมองคก์รจากต่างประเทศมาจัดในประเทศไทย
โดยมุ่งเน้นการจัดงานขนาดใหญ่หรืองานทีม่ีผลกระทบสูง รวมถึง
กระจายพ้ืนที่จัดงานสู่ภูมิภาค (6 เดือน – 1 ปี)

สสปน. / สงป. 

   มติ รศก. 
   1) เห็นชอบในหลักการของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเท่ียวระยะสั้นและระยะกลาง – ยาว 
รวม 17 กิจกรรม ตามที่ กก. เสนอ โดยมอบหมาย กก. ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเร่งรัดการดําเนิน
มาตรการกระตุ้นและส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
   2) สําหรับมาตรการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หรือมาตรการท่ีก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้
ของหน่วยงานรัฐ ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้งกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วนก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 
   2. เรื่องเพ่ือทราบท่ีสําคัญ ดังน้ี 
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เรื่อง มติที่ประชุม 
2.1 คณะรัฐมนตรีมีมติ (7 ตุลาคม 2562) รับทราบสรุปผลการประชุม รศก.         
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ดําเนินการตามสรุปผลการประชุมดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรปูธรรมโดยเร็วต่อไป 

รับทราบ 

2.2 สถานการณ์เศรษฐกิจลา่สุด 
1) สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในเดือนสิงหาคม 2562 
    • เศรษฐกิจของหลายประเทศยังชะลอตัวลงตามการชะลอตัวของการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและการลดลงของการส่งออกเป็นสําคัญ และสอดคล้องกับการ
ปรับลดประมาณการขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization : 
WTO) โดยล่าสุด ณ เดือนตุลาคม 2562 WTO ได้ปรับลดประมาณการอัตราการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกในปี 2562 เป็นร้อยละ 2.3 และ
ร้อยละ 1.2 ลดลงจากร้อยละ 2.6 และร้อยละ 2.6 ตามลําดับ จากประมาณการเดิม
ในเดือนเมษายน 2562 
     • สถานการณ์ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกที่สาํคัญ ๆ ที่ต้องติดตามอย่าง
ใกล้ชิด ได้แก่ (1) มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่ยังคง
ยืดเย้ือและทวีความรุนแรงมากข้ึน (2) มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปภายหลังจาก WTO ได้ใหค้วามเห็นชอบต่อข้อ
เรียกร้องของสหรัฐอเมริกาในการเรียกเก็บภาษีต่อสินค้านําเข้าจากสหภาพยุโรป ซึ่ง
จะส่งผลใหใ้นวันที่ 18 ตุลาคม 2562 สหรัฐอเมริกาเตรียมเรียกเก็บภาษีนําเข้าจาก
สหภาพยุโรป มูลค่ารวมประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ (3) การออก
จากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ยังคงไม่แน่นอน และมคีวามเป็นไป
ได้ที่สหราชอาณาจักรจะออกจากสหภาพยุโรปแบบไร้ข้อตกลง (No – deal Brexit) 
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
    • อัตราเงินเฟ้อในหลายประเทศยังอยู่ในระดับตํ่าและส่วนใหญ่ยังตํ่ากว่าค่า
กลางของเปา้หมายเงนิเฟ้อ ส่งผลให้ธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ ยังคงดําเนิน
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเน่ือง 
 

(1) มอบหมายหน่วยงานที่
เก่ียวข้องติดตามและเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ
ในช่วงที่เหลือของปี 2562 
และปี 2563 รวมถึงการ
เบิกจ่ายงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจด้วย 
(2) มอบหมาย กก. เร่งดําเนิน
มาตรการกระตุ้นและส่งเสริม
ภาคการท่องเท่ียวให้ขยายตัว
ได้ตามเป้าหมาย 

2) ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยในเดือนสงิหาคม 2562 
    • องค์ประกอบที่ขยายตัวได้ดีขึ้น ได้แก่ การผลิตภาคเกษตร รายได้ภาคเกษตร 
จํานวนและรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ และรายจ่ายลงทุนของรัฐบาล ในขณะ
ที่องค์ประกอบที่ชะลอตัว ได้แก่ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ส่วน
องค์ประกอบที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ มูลค่าการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
 
    • เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟ้อและอัตราการ
ว่างงานอยู่ในระดับตํ่า ในขณะที่ดุลบญัชเีดินสะพัดยังคงเกินดุล

 

2.3 สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในมุมมองของภาคเอกชนและข้อเสนอแนะ โดย
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้า         
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย 
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 2.7 – 3.0 ลดลงจาก
คาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 2.9 – 3.3 เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที ่3 ของปี 
2562 โดยเฉพาะภาคการส่งออกยังอยู่ในสภาวะอ่อนแรง ขณะที่ภาคการท่องเที่ยว
ขยายตัวอย่างจํากัด ทั้งน้ี มขี้อเสนอแนะจากภาคเอกชนสรุปได้ ดังน้ี

รับทราบ 
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1) กกร. เสนอให้ภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจเพ่ิมเติมสําหรับ
ผู้ประกอบการ เช่น การให้สนิเช่ือดอกเบ้ียตํ่า การงดเว้นจัดเก็บภาษีบํารุงท้องถิ่นแก่
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพ้ืนทีป่ระสบอุทกภัย  
การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือซ่อมแซมเคร่ืองจักรและฟื้นฟูสถานประกอบการ 
เป็นต้น 
2) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมธุรกิจท่องเท่ียว
ภายในประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทนุไทย เสนอให้มอบหมายหน่วยงานที่
รับผิดชอบประเมินผลมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” โดยการสาํรวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้สิทธ์ิและผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือนําข้อมูลมาปรับปรุงระบบการให้บริการในระยะต่อไป และ
เห็นควรให้มีการดําเนินมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” ในระยะที่สอง โดยพิจารณาปรับ
มาตรการจูงใจให้ประชาชนสามารถใช้จ่ายในร้านค้าขนาดเล็กหรือสินค้าในชุมชน
ได้มากขึ้น รวมทั้งปรับปรุงระบบการยืนยันตัวตนและระบบการชําระเงินให้สามารถ
ใช้งานได้สะดวกและมีเสถียรภาพมากขึ้น 
3) ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทลัเสนอให้รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัล
อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government) 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้ผลักดัน
โครงการดิจิทัลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การสร้างระบบข้อมูลกลาง เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลสําหรับการวางแผนด้านการลงทุนและด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นต้น 
 
12. เรื่อง สรุปผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี 
    1. รับทราบสรุปผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน
ภาคเหนือ ปี 2563 
   2. มอบหมาย ทส. กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงคมนาคม (คค.) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องดําเนินการตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี             
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ 
ปี 2563 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   ทส. รายงานว่า 
   1. พ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันระหว่างเดือนมกราคมถึง
เมษายนของทุกปี ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน ก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
นอกจากน้ีปัญหาหมอกควันยังส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของพ้ืนที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างย่ิงส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจการท่องเท่ียว รวมถึงบดบังทัศนวิสัยการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ ซึ่งพบว่ามีการยกเลิกและ                 
เลื่อนเท่ียวบินเน่ืองจากทัศนวิสัยตํ่ากว่าเกณฑ์ปลอดภัย จึงมีความจําเป็นที่หน่วยงานจะต้องเตรียมความพร้อมใน                 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 
   2. ทส. ได้จัดประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา              
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในการมอบ
นโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง ทส. มท. กระทรวงสาธารณสุข กห. 
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คค. กษ. สํานักนายกรัฐมนตรี จังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือ 
(เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลําปาง ลําพูน แม่ฮ่องสอน และตาก) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
9 จังหวัดภาคเหนือ ทั้งน้ี รองนายกรัฐมนตรีได้ปล่อยขบวนคาราวานบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ จํานวน              
31 หน่วยงาน และภาคประชาชน จํานวนรวม 1,500 คน เพ่ือเป็นการเริ่มต้นการปฏิบัติการต้านการเผาและลดหมอก
ควันในปี 2563 โดยมุ่งหวังให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชน ให้ร่วมเป็นส่วนสําคัญในการลดและเลิกการเผา 
และช่วยสนับสนุนการเฝ้าระวังการเกิดไฟและหมอกควัน หนุนเสริมการทํางานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพนําไปสู่
การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนืออย่างย่ังยืน ทั้งน้ี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
ได้มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง               
สรุปได้ ดังน้ี 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

รายละเอียด 

ทส. - ลดจุดความร้อน (Hotspot) ในพ้ืนที่ป่าให้เป็นศูนย์ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึงวันที่          
30 เมษายน 2563 
- ระดมสรรพกําลัง อุปกรณ์ เครื่องมือจากนอกพ้ืนที่มาเสรมิการลาดตระเวน เฝ้าระวังและ
ดับไฟป่า ไม่ให้เกิดการลุกลามของไฟจนไม่สามารถควบคมุได้  
- เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 1 ล้านบาทต่อจังหวัด เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานป้องกันปัญหาหมอกควันภาคเหนือของ 9 จังหวัดภาคเหนือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       
9 ล้านบาท 
- ใหค้วามช่วยเหลือและร่วมมอืกับประเทศในอุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงในการป้องกันและ          
แก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนตามกลไกอาเซียนภายใต้ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจาก
หมอกควันข้ามแดนอย่างจริงจัง

มท. - อํานวยการสั่งการ (Single command) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์และ
บูรณาการสั่งการป้องกันและควบคุมการเผาในจังหวัดอย่างเคร่งครัด หากพบค่าฝุ่นละออง 
สูงเกินมาตรฐานให้ประกาศหา้มเผาโดยทันที 
- จัดระเบียบการเผาอย่างเป็นระบบ ให้ทยอยเผาในปริมาณที่ฝุ่นละอองไม่เกินมาตรฐาน 
- สั่งการไปถึงระดับตําบล โดยเฉพาะตําบลที่เสี่ยงเผาซ้ําซาก ให้นายอําเภอองค์การบริหาร
ส่วนตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพ้ืนที่ดูแลอย่างใกล้ชิด

กห. - สนับสนุนการลาดตระเวนและดับไฟทั้งภาคพ้ืนดินและทางอากาศอย่างเต็มที่ 
- หารือในกรอบความร่วมมือของคณะกรรมการชายแดนเพ่ือให้ความร่วมมือ และกําชับให้
ควบคุมการเผาบริเวณชายแดนอย่างเคร่งครัด

คค. กวดขันไม่ให้มกีารเผาในพ้ืนที่ริมทางหลวงโดยเด็ดขาด
กษ. - เร่งเปลี่ยนพ้ืนที่เกษตรทั้งหมดใน 9 จังหวัดภาคเหนือไปสู่การเป็นเกษตรปลอดการเผา

ภายใน 3 ปี 
- กํากับให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจที่เก่ียวข้องกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์งดสนับสนุนผลผลติ
ทางการเกษตรที่มาจากการบุกรุกป่าอย่างเด็ดขาด 
- เตรียมความพร้อมการทําฝนหลวงในช่วงวิกฤตหมอกควัน

ทุกหน่วยงาน สร้างความเป็นเอกภาพของข้อมูลเพ่ือการสั่งการที่ถูกต้องและลดความต่ืนตระหนกของ
ประชาชน โดยดําเนินการ ดังน้ี 
- เผยแพร่ข้อมลูจุดความร้อน พ้ืนที่เกิดไฟไหม้ จากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ   
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และข้อมลูคุณภาพอากาศ จากกรมควบคุมมลพิษ 
- ใหค้วามรู้และสร้างความเข้าใจเชิงวิชาการท่ีถูกต้องกับประชาชน โดยปรับรูปแบบการ
รายงานข้อมูล และสถานการณ์ให้น่าสนใจและเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงต้องเป็นชุดข้อมูลเดียวกัน
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ไม่ให้เกิดความสับสน 
- สื่อสารทําความเข้าใจกับประชาชนถึงการดําเนินงานของภาครัฐอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่น และให้ความร่วมมือในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้มากขึ้น 
- ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้าน           
ฝุ่นละออง” อย่างเข้มงวดเพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

 
 

ต่างประเทศ 
13.  เรื่อง  การเขา้เปน็สมาชิกสภาน้าํแหง่เอเชีย (Asia Water Council : AWC) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการเข้าเป็นสมาชิกสภานํ้าแห่งเอเชีย (Asia Water Council : AWC) 
ตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ  

สาระสําคัญของเร่ือง 
   AWC เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรและเป็นเครือข่ายของสภานํ้าโลก ต้ังอยู่ ณ เมืองแทจอน 
สาธารณรัฐเกาหลี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นและรองรับการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างย่ังยืนในการบริหาร
จัดการนํ้าในภูมิภาคเอเชีย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึง การสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ในประเด็นเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําและการแก้ไขปัญหา และเพ่ือก่อต้ังภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกในเอเชียและองค์กรนานาชาติเช่ือมโยงสู่ภูมิภาคอ่ืนทั่วโลก รวมถึงเป็นการดําเนินการแก้ปัญหาด้านนํ้า
ที่ช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ซึ่งตรงกับภารกิจของ สทนช.ใน
ฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักเป้าหมายที่ 6 การจัดการนํ้าและสุขาภิบาล 
  โดยโครงสร้างการบริหาร ประธานมาจาก Korea water Resources Corporation: K-water 
(หน่วยงานจัดการน้ําของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นศูนย์จัดการความรู้เรื่องการบริหารคุณภาพนํ้าในภูมิภาค) 
คณะกรรมการสภา (Board of Council) คณะผู้บริหาร (คณะกรรมการบริหาร) ซึ่งมาจากการเลือกต้ังของสมาชิก 
และมีคณะกรรมการด้านวิชาการ 6 ด้าน (ด้านนโยบายและวางแผน ด้านอาหาร นํ้า พลังงาน ด้านการบริหารจัดการ
นํ้าแบบบูรณาการ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านระบบนิเวศ และด้านองค์ความรู้และการเผยแพร่) ซึ่ง
สมาชิกประกอบด้วย องค์กร สถาบันการศึกษา 110 แห่ง หน่วยงานภาครัฐ 18 แห่ง และองค์กรนานาชาติ 22 แห่ง 
ทั้งน้ี ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นสมาชิกแล้วมี 3 ประเทศ ได้แก่ หน่วยงานท่ีดูแลเรื่องนํ้าของประเทศอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
  ทั้งน้ี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกAWC จะทําให้มีสิทธ์ิออกเสียงและเลือกต้ัง
กรรมการบริหาร การสมัครเป็นกรรมการบริหารและกรรมการวิชาการ รวมทั้งการสมัครแข่งขันเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมวิชาการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ดังน้ี 
  1. เป็นการเพ่ิมโอกาสให้ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาขีด
ความสามารถทางด้านงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรม จากการส่งผู้แทนประเทศเขา้ร่วมกิจกรรม 
  2. เป็นการแสดงบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ํา การแก้ไขปัญหาด้านนํ้า 
และการแลกเปลี่ยนเชิงนโยบาย 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เช่ียวชาญไทยด้านนํ้าด้วยการส่งเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ  
  4. ใช้โอกาสดังกล่าวสร้างและหรือขยายเครือข่ายภาคีด้านนํ้า ของประเทศไทยในระดับภูมิภาค             
ให้แน่นแฟ้นและเข้มแข็งย่ิงขึ้น  
 
14.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อขอบเขตอํานาจหน้าที่ (TOR) องค์กรเฉพาะสาขาภายใต้รัฐมนตรี
แรงงานอาเซียน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ ดังน้ี 
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  1. เห็นชอบขอบเขตอํานาจหน้าที่ (TOR) จํานวน 4 ฉบับ เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ร่วมรับรองโดยไม่มีการลงนาม ดังน้ี (1) TOR เจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน (ASEAN Senior Labour Officials 
Meeting : SLOM)  (2) TOR คณะทํางานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนว่าด้วยแนวปฏิบัติที่ก้าวหน้าด้านแรงงาน
เพ่ือเสริมสร้างการแข่งขันในอาเซียน (The Senior Labour Officials Meeting Working Group on Progressive 
Labour Practices to Enhance the Competitiveness of ASEAN : SLOM - WG) (3) TOR คณะกรรมการ
อาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว 
(ASEAN Committee on the implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and 
Promotion of the Rights of Migrant Workers : ACMW) และ (4) TOR เครือข่ายด้านความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยอาเซียน (ASEAN Occupational Safety and Health Network : ASEAN - OSHNET) 
  อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของ TOR ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงแรงงานสามารถดําเนินการได้ 
โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวด้วย 
  สาระสําคัญของ TOR 4 ฉบับดังกล่าว เป็นเอกสารกําหนดกรอบการดําเนินงานของกลไกภายใต้
รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) เช่น พันธกิจ องค์ประกอบ โครงสร้าง กลไกการดําเนินงาน รวมทั้งบทบาทและ
หน้าที่ของประธานซึ่งจะต้องได้รับการรับรอง (โดยไม่มีการลงนาม) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก่อนที่จะ
นําไปใช้ปฏิบัติเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานต่อไป ดังน้ี 
  1. TOR เจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน (SLOM) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมและความย่ังยืนของภูมิภาคผ่านการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศระดับภูมิภาคให้เกิด
แรงงานสัมพันธ์ที่ดี การมีผลติภาพของงาน 
  2. TOR คณะทํางานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนว่าด้วยแนวปฏิบัติที่ก้าวหน้าด้านแรงงาน
เพื่อเสริมสร้างการแข่งขันในอาเซียน (SLOM - WG) เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ SLOM โดยกระตุ้นให้มีการ
รับรองแนวปฏิบัติด้านแรงงานเพ่ือเสริมสร้างการแข่งขันในตลาดแรงงาน 
  3. TOR คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการ
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (ACMW) การขับเคล่ือนคํามั่นภายใต้ปฏิญญาเซบูและฉันทามติ
อาเซียน (การพัฒนากลไกอาเซียนเพ่ือคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว) ผ่านความร่วมมือระดับทวิภาคี
และระดับภูมิภาคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสานและดําเนินงานกับองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาอ่ืน ๆ ใน
ประเด็นที่เก่ียวกับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานต่างด้าว 
  4. TOR เครือข่ายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอาเซียน (ASEAN - OSHNET) เพ่ิมขีด
ความสามารถของสถาบันอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับภูมิภาคในเร่ืองการตรวจอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย การส่งเสริม การฝึกอบรม และการวิจัย รวมท้ังการแลกเปลี่ยนข่าวสารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อย่างเสรี โดยเฉพาะอย่างย่ิงผ่านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
15.  เรื่อง การปรับเพิ่มโควตาผู้เข้าร่วมโครงการตรวจลงตราทํางานและท่องเท่ียวไทย – ออสเตรเลีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อการตอบรับข้อเสนอเพ่ิมโควตาผู้เข้าร่วมโครงการตรวจ           
ลงตราทํางานและท่องเที่ยวไทย – ออสเตรเลีย (Work and Holiday Visas : WHV) ของฝ่ายออสเตรเลียในลักษณะ
ต่างตอบแทน จาก 500 คน เป็น 2,000 คนต่อปี และให้กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือตอบฝ่ายออสเตรเลียแจ้ง
ความเห็นชอบต่อการปรับเพ่ิมโควตาผู้เข้าร่วมโครงการ WHV จาก 500 คน เป็น 2,000 คนต่อปี ตามท่ีกระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กระทรวงการต่างประเทศ รายงานว่า ฝ่ายไทยและฝ่ายออสเตรเลียได้ร่วมลงนามในบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยโครงการ WHV เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 แล้ว ซึ่งในภาคผนวก 2 (Annex II) ภายใต้บันทึกความ
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เข้าใจฯ กําหนดให้มีการประเมินจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุก ๆ ปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงจํานวนของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้ โดยรายละเอียดของโครงการฯ มีสาระสําคญัสรุปได้ ดังน้ี 
  โครงการ WHV มีวัตถุประสงค์เพ่ือการเดินทางท่องเที่ยวและสามารถทาํงานเพียงครั้งคราวระหว่าง
การท่องเที่ยวดังกล่าวได้ ซึ่งแต่ละฝ่ายสามารถเดินทางได้หลายครั้งสําหรับการทํางานและท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่
เกิน 12 เดือน โดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เช่น มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี มปีระกาศนียบัตร
ระดับอุดมศึกษา มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ประเมินได้ว่าอยู่ในขั้นอย่างน้อยใช้งานได้ ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มี
ผู้ติดตาม) ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ WHV มาก่อน มีความประพฤติและสขุภาพดี มีเงินทุนเพียงพอที่จะดูแลตนเองได้ 
  โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับการ
รับสมัคร คัดกรอง และออกหนังสือรับรองถึงสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทยเพ่ือขอรับตรวจลง
ตรา WHV ใหแ้ก่เยาวชนไทยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อมาฝ่ายไทยและฝ่ายออสเตรเลียได้มีการปรับเพ่ิมโควตาผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จํานวน 2 ครั้ง ได้แก่ (1) ปี พ.ศ. 2550 จากเดิม 100 คน/ปี ปรับเพ่ิมเป็น 200 คน/ปี และ (2) ปี             
พ.ศ. 2552 จากเดิม 200 คน/ปี ปรับเพ่ิมเป็น 500 คน/ปี ทั้งน้ี การปรับเพ่ิมโควตาดังกล่าวได้มีการจัดทําหนังสือ
แลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตระหว่างกัน 
 
16.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพเิศษกรอบความร่วมมือ  
แม่โขง – ล้านช้าง ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจํา
ประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้
กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจําประเทศไทย และอนุมัติให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่าง
บันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง 
ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 
  อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่
ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงอุสาหกรรมสามารถ
ดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับ
จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญา
เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
  สาระสาํคญัของร่างบนัทึกความเข้าใจฯ มวัีตถุประสงค์เพ่ือกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
งบประมาณของโครงการอบรมการยกระดับการพัฒนานโยบายอุตสาหกรรมสําหรับประเทศไทยในกรอบความร่วมมือ
แม่โขง – ล้านช้าง (Training on Enhancement of Industrial Policy Development for lancang – Mekong 
Countries) ซึง่เป็นโครงการที่กระทรวงอุตสาหกรรมขอรบัการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือ
แม่โขง – ล้านช้าง (MLC Special Fund) ภายใต้กรอบความร่วมมือแมโ่ขง – ล้านช้าง (Mekong – Lancang 
Cooperation: MLC) จํานวนเงิน 450,000 หยวน (65,385 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2 ล้านบาท) โดย
โครงการฯ เป็นการอบรมเจ้าหน้าที่/ข้าราชการระดับกลางจากประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแมโ่ขง – ล้านช้าง 
เน้ือหาการอบรมที่สําคญั เช่น สถานะด้านอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือฯ นโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมทีส่ําคัญ แนวทางส่งเสริมการลงทนุ เป็นต้น และจะเป็นกลไกในการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมระหว่างกันของประเทศสมาชิกในกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง รวมท้ังเป็นการสร้างเครือข่าย
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานปฏิบัติอันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานด้านอุตสาหกรรมระหว่างกัน
ในอนาคต 
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17. เรื่อง  การเปน็เจ้าภาพจัดประชุมทีเ่ก่ียวข้องกับคณะกรรมาธิการเตรียมการสาํหรับองค์การสนธิสัญญาว่า
ด้วยการห้ามทดลองนิวเคลยีร์โดยสมบูรณ์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.)  โดยสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ อว. (ปส.) ในฐานะตัวแทนของประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการ
เตรียมการสําหรับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Preparatory Commission 
for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization: CTBTO PrepCom) ตอบรับการเป็น
เจ้าภาพการจัดประชุมที่เก่ียวข้อง CTBTO PrepCom ได้แก่ National Data Center Capacity Building 
Workshop and Regional Seismic Travel Time in Combination with Data Sharing and Integration 
Training ณ จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังแต่วันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ร่วมกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
ตามหนังสือแลกเปลี่ยน 
  2. เห็นชอบหนังสือแลกเปลี่ยนสําหรับการประชุมดังกล่าว (ตามข้อ 1) ทั้งน้ี หากมีการเปลี่ยนแปลง
ถ้อยคําที่มิใช่สารัตถะสําคัญของหนังสือแลกเปลี่ยนให้ ปส. หารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการแทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
  3. อนุมัติให้เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเป็นผู้ลงนามในหนังสือตอบรับการเป็นเจ้าภาพการ
ประชุมดังกล่าวไปยัง CTBTO PrepCom 
  สาระสําคัญของร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ มีเน้ือหาเก่ียวกับด้านเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันและการ
อํานวยความสะดวกที่ฝ่ายไทยจะต้องพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ของ CTBTO PrepCom และผู้เข้าร่วมการประชุมที่
เก่ียวข้องกับ CTBTO PrepCom ทั้งน้ี การประชุมดังกล่าวมุ่งเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับสนธิสัญญาว่าด้วยการห้าม
ทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ และการดําเนินการของ CTBTO PrepCom ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถ
ระดับชาติและระดับภูมิภาคในการดําเนินการตามสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ ซึ่งประเทศ
ไทยในฐานะสมาชิก CTBTO PrepCom (ประเทศไทยลงนามสนธิสัญญาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 และได้
เป็นภาคีสนธิสัญญาฯ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561) จะได้ใช้โอกาสดังกล่าวแสดงถึงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความ
ร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในทุกมิติและทุกระดับที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ
เพ่ือผลักดันให้สนธิสัญญาดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป 
 
18. เรื่อง  เอกสารท่ีจะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ครั้งที่ 19 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 
เสนอ  ดังน้ี 
                    1. เห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองตามข้อ 1.1 ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
ด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN  Telecommunications  and  Information Technology   
Ministers  Meeting : TELMIN)  ครั้งที่ 19 ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคําในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ดศ. ดําเนินการได้ โดยให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
                    2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วม
รับรองเอกสารตามข้อ 1. 
[ร่างเอกสารที่จะมีการรับรองจะต้องผ่านการพิจารณาในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN  Telecommunications and Information Technology Senior Officials 
Meeting : TELSOM) ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 22 - 23 ตุลาคม 2562 ก่อนได้รับการรับรองในการประชุม TELMIN  ครั้งที่ 19 
ระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2562 ณ นครหลวงเวียงจันทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปป.ลาว)] 
                     สาระสําคัญของเร่ือง 
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                     ดศ. รายงานว่า 
                     1.1 สปป.ลาว กําหนดจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  TELMIN  ครั้งที่ 19 และ TELSOM  ครั้งที่ 20 
และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562 ณ นครหลวงเวียงจันทน์  สปป.ลาว  โดยในการ
ประชุมผู้นําเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้นําสภาหน่วยงานกํากับดูแล
กิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ [ASEAN  TELSOM – ASEAN  Telecommunication   
Regulators’ Council (ATRC)  Leaders’ Retreat Meeting]  ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562          
ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ที่ประชุมได้มีการหารือการเตรียมการสําหรับการประชุม TELMIN  ครั้งที่ 19 โดยท่ี
ประชุมรับทราบว่า จะมีการนําเสนอให้มีการรับรองเอกสารจํานวน 5 ฉบับ ได้แก่  
                    (1) ร่างปฏิญญาเวียงจันทน์ (Vientiane Declaration)  ว่าด้วยการเช่ือมโยงอัจริยะเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงอาเซียนเข้าสู่ยุคดิจิทัล)  
                    ( 2 )  ร่ า ง ข้ อ เ ส น อ แ น ว ท า ง สํ า ห รั บ ก ล ไ ก ก า ร ไ ห ล เ วี ย น ข้ อ มู ล ข้ า ม พ ร ม แ ด น ข อ ง
อาเซียน  (Proposed  Approach for ASEAN  Cross Border  Data Flows Mechanism)  เป็นแนวทางแบบ
สมัครใจเพ่ืออํานวยความสะดวกการไหลเวียนข้อมูลในอาเซียนและอยู่บนหลักการที่สอดคล้องกับกรอบการคุ้มครอง
ข้อมูลของอาเซียน 
                    ( 3 )  ร่ า ง แน วป ฏิ บั ติ ข อ ง อ า เ ซี ย น เ พ่ื อ ก า ร ฟ้ื น ฟู แ ล ะซ่ อ ม บํ า รุ ง เ ค เ บิ ล ใ ต้ นํ้ า อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ (ASEAN  Guidelines for Strengthening Resilience and Repair of Submarine Cables)   
                    (4) ร่างขอบเขตการปฏิบัติงานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล  (Terms of Reference 
ASEAN Digital Ministers’ Meeting)  
                    (5) ร่างขอบเขตการปฏิบัติงานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัล (Term of Reference   
ASEAN  Digital  Senior Officials’ Meeting)  
                    1.2. ร่างเอกสารตามข้อ 1.1 ได้ผ่านการพิจารณาและเป็นไปตามความเห็นส่วนใหญ่ของประเทศ
สมาชิกอาเซียนแล้ว ในลําดับถัดไป  ร่างเอกสารจะต้องผ่านการพิจารณาในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
ด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN Telecommunications and Information Technology 
Senior Officials Meeting : TELSOM) ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2562 ก่อนได้รับการรับรองในการ
ประชุม TELMIN  ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2562 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 
                    1.3 ร่างเอกสารที่จะรับรองในระหว่างการประชุม TELMIN ครั้งที่ 19 เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการดําเนินกิจกรรมและความร่วมมือด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึง
ด้านดิจิทัลให้มีความก้าวหน้า 
 
19.  เรื่อง การประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ปี ค.ศ. 2019 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบเอกสารท่าทีของประเทศไทยสําหรับการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุ
คมนาคมปี ค.ศ. 2019 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และมอบหมายให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยหรือผู้แทน
ไทยท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคณะพิจารณาใช้ดุลยพินิจตามสถานการณ์โดยยึดความเหมาะสมและผลประโยชน์
ของประเทศเป็นสําคัญ 
  2. มอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะและรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการอภิปรายลงมติ และลงนาม
ในกรรมสารสุดท้ายของการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ปี ค.ศ. 2019 ของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือแต่งต้ังผู้แทน (Credentials) โดยมอบอํานาจ
ตามข้อ 2 ให้แก่หัวหน้าคณะและรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
  การประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคมปี ค.ศ. 2019  (World Radiocommunication  
Conference –WRC-19) กําหนดให้จัดขึ้นทุก 3 - 4 ปี โดยจะมีคณะผู้แทนที่ได้รับมอบอํานาจจากรัฐบาลของ
ประเทศสมาชิก ITU (ปัจจุบันมีจํานวน  193 ประเทศ) เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิในการออกเสียงในนามรัฐบาล ที่
ประชุม WRC -19 จะพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอแนะและข้อมติทางด้านวิทยุคมนาคม รวมทั้ง
พิจารณาข้อเสนอแนะของประเทศสมาชิก รับทราบรายงานผลการดําเนินงานและกิจกรรมของภาควิทยุคมนาคม 
นอกจากน้ี ที่ประชุม WRC-19 จะพิจารณาทบทวนข้อมติและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของที่ประชุมคร้ังที่ผ่าน ๆ มาแล้ว
ให้ข้อเสนอแนะต่อกลุ่มศึกษาสําหรับดําเนินกิจกรรมทางด้านวิทยุคมนาคมสําคัญเร่งด่วน ตลอดจนพิจารณาข้อศึกษา
เชิงเทคนิคและตัดสินการปรับปรุง/เพ่ิมเติมการกําหนดย่านความถ่ีสากลสําหรับการใช้งานในกิจการโทรคมนาคม 
รวมทั้ง การแก้ไขยกเลิกและปรับปรุงข้อบังคับวิทยุ (Radio Regulations) เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาของ
เทคโนโลยีและให้ประเทศสมาชิกหรือสมาชิกภาควิทยุคมนาคมให้ถือปฏิบัติต่อไป 
 
20. เรื่อง  การเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ําเมย/ตองยิน แห่งที่ 2                
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ เสนอ ดังน้ี 
  1. การเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพามิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่นํ้าเมย/ตอนยิน แห่งที่ 2  
  2. การดําเนินการใด ๆ บริเวณจุดผ่านแดนจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายและผลกระทบ
ต่อความม่ันคง และให้ส่วนราชการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 และเมื่อวันที่ 10 
พฤษภาคม 2548 อย่างเคร่งครัด 
  3. มอบหมายกระทรวงมหาดไทยดําเนินการและประสานจังหวัดตากกําหนดแนวทางการใช้
ประโยชน์และการบริหารจัดการพ้ืนที่ โดยกําหนดให้สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่นํ้าเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 
ใช้สําหรับเดินทางเข้า – ออกของบุคคล รถยนต์น่ังส่วนบุคคล รถโดยสาร และรถบรรทุกขนาดใหญ่ และดําเนินการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร บํารุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา 
ข้ามแม่นํ้าเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 (ร่วมไทย – เมียนมา) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 รวมท้ังประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการและประชาชนในพ้ืนที่รับทราบเกี่ยวกับข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติการใช้สะพานแห่งที่ 2 ต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 และ 17 กันยายน 2562  อนุมัติการจัดทํา
และลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วย
การบริหารการบํารุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่นํ้าเมย – ตองยิน แห่งที่ 2 โดยให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงดังกล่าว ซึ่งต่อมาได้มีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าว
แล้ว เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดยร่างความตกลงฯ ในส่วนของการจัดต้ังองค์กรบริหารและบํารุงรักษาสะพาน
กําหนดให้ทั้งสองฝ่าย (ไทย – เมียนมา) จัดต้ังคณะกรรมาธิการบริหาร บํารุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย – 
เมียนมา ข้ามแม่นํ้าเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 (ร่วมไทย – เมียนมา) เพ่ือปรึกษาหารือและตกลงวิธีการบริหาร การ
บํารุงรักษา และการใช้สะพาน ซึ่งต่อมาคณะกรรมาธิการฯ ได้มีจัดประชุมร่วมกัน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 
ณ กรุงเนปยีดอ เมียนมา โดยท้ังสองฝ่ายได้ตกลงกันเก่ียวกับรายละเอียดการบริหาร บํารุงรักษา และการใช้สะพาน
มิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่นํ้าเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 เช่น ระเบียบการจราจรบนสะพาน (กําหนดยานพาหนะท่ี
ได้รับอนุญาตให้ใช้สะพาน ประเภทของยานพาหนะท่ีได้รับอนุญาตให้ผ่านสะพาน จํากัดความเร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตร
ต่อช่ัวโมง) การผ่านสะพานห้ามบุคคลท่ัวไปเดินผ่านสะพาน ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง กําหนดเวลาเปิดใช้สะพาน
ต้ังแต่ 06.30 – 18.30 น. (เวลาประเทศไทย) ทุกวัน หรือ 06.00 – 18.00 น. (เวลาเมียนมา) การผ่านแดนโดยพิธี
ตรวจคนเข้าเมืองและพิธีศุลกากร ให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายปฏิบัติตามข้อกําหนดตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง
ของแต่ละฝ่าย ตามข้อตกลงที่เก่ียวข้องระหว่างไทยและเมียนมา โดยสินค้าผ่านแดนให้ปฏิบัติตามความตกลงในเร่ือง
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สินค้าผ่านแดน และการเปิดใช้สะพาน ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันว่า จะเปิดใช้งานสะพานอย่างเป็นทางการใน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยฝ่ายไทยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดการใช้สะพานดังกล่าว 
 
21.  เรื่อง บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความ
ร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ ดังน้ี 
                    1. ให้กระทรวงกลาโหม จัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหม
สหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ  
                    2. ให้ผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
                    3. หากมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยไม่ได้ส่งผล
กระทบต่อสาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสม 
(ผู้บัญชาการทหารเรือมีกําหนดลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ร่วมกับผู้บัญชาการทหารเรือสหพันธรัฐรัสเซีย           
ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพเรือ ระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2562) 
                    สาระสําคัญของเร่ือง 
                    ไทยและสหพันธรัฐรัสเซียมีความสัมพันธ์ทางทหารท่ีดีต่อกันมาอย่างยาวนาน  มีพัฒนาการความ
ร่วมมือที่ก้าวหน้ามาเป็นลําดับตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 และวันที่ 12 เมษายน 2559 
ซึ่งการจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างกองทัพเรือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซีย ในระดับกองทัพเรือ 
                    ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือของ            
ทั้งสองประเทศ โดยเป็นกรอบความร่วมมือในเชิงกว้างและเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
กองทัพเรือไทยผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การฝึกศึกษา การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างย่ิง             
ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล  ซึ่งเป็น
ประเด็นที่ไทยให้ความสําคัญและประสงค์จะกระชับความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในกรอบทวิภาคีและภูมิภาค 
  
22. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารสุดท้ายของการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด              
(NAM Summit) ครั้งที่ 18 และร่างปฏิญญากรุงบากู 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างเอกสารสุดท้าย (Draft Final Document) ของการประชุม NAM Summit                
ครั้งที่ 18 และร่างปฏิญญากรุงบากู (Baku Declaration) และให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการต่างประเทศ ใน
ฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมรับรองเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของร่าง
เอกสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยก่อนการรับรอง ให้กระทรวงการต่างประเทศ
สามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ังในการเจรจาและดําเนินการแก้ไข 
  2. หากถ้อยคําเรื่องทะเลจีนใต้ในเอกสารสุดท้าย ไม่สอดคล้องกับท่าทีร่วมของอาเซียนในเรื่องน้ี 
อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมลงนามในหนังสือแจ้งข้อสงวน (reservation) หรือหนังสืออ่ืน ๆ 
ที่เป็นการแจ้งท่าทีของอาเซียนต่อถ้อยคําในเอกสารสุดท้ายเช่นเดียวกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอ่ืน ๆ               
ทั้งน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนต่อเอกสารสุดท้ายของการประชุม                
NAM Summit ครั้งที่ 17 ณ เกาะมาร์การิตา เวเนซุเอลา เมื่อปี 2559  
  3. หากปรากฏว่า เน้ือหาหรือถ้อยคําของเอกสารสุดท้ายและปฏิญญากรุงบากูที่ได้รับรองในที่
ประชุม NAM Summit ครั้งที่ 18 ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์และท่าทีไทยในสาระสําคัญ แสดงท่าทีเชิงลบ หรือมี
ถ้อยคํารุนแรงประณามประเทศอ่ืนใด อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งข้อสงวน (reservation) หรือ
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แสดงท่าทีที่อธิบายอย่างระมัดระวังถึงเหตุผลของไทยซึ่งทําให้ไม่อาจมีส่วนเก่ียวข้องกับเน้ือหาหรือถ้อยคําดังกล่าวได้ 
ซึ่งการแจ้งข้อสงวนเป็นแนวทางที่ไทยปฏิบัติมาโดยตลอด 
  สาระสําคัญ 
  1. ร่างเอกสารสุดท้าย (Final Document) สะท้อนท่าที พัฒนาการ และการดําเนินการของกลุ่ม
ประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในเร่ืองต่าง ๆ ในระดับโลกและภูมิภาค อาทิ ปัญหาการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ                
สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาอย่างย่ังยืน และการปฏิรูปสหประชาชาติ 
  2. ร่างปฏิญญากรุงบากู (Baku Declaration) มีสาระสําคัญยํ้าหลักการต่าง ๆ ที่กลุ่ม NAM ให้
ความสําคัญ เช่น การเคารพในอํานาจอธิปไตย การระงับกรณีพิพาทโดยสันติ การงดเว้นการคุกคามและใช้กําลัง การ
ร่วมกันตอบสนองต่อข้อท้าทายของโลกในยุคปัจจุบัน และการธํารงไว้ซึ่งคุณค่าของระบอบพหุภาคีและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ร่างปฏิญญาฯ ยังอยู่ระหว่างการเจรจาปรับถ้อยคํา และหากประเทศสมาชิก
ตกลงกันได้ จะเสนอให้ที่ประชุมระดับผู้นํา ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2562 รับรองต่อไป 
  ทั้งน้ี การประชุม NAM Summit จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 26 ตุลาคม 2562 ณ กรุงบากู 
สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยการพิจารณาและการรับรองร่างเอกสารสุดท้ายและร่างปฏิญญากรุงบากูเป็นเอกสาร
ผลลัพธ์ของการประชุมดังกล่าว จะมีขึ้นในห้วงการประชุมระดับผู้นํา ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2562  
 

แต่งต้ัง 
23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
แรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ รวม 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  
   1. นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม สํานักงานประกันสังคม ดํารงตําแหน่ง                
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิชาการแรงงานทรงคุณวุฒิ) สํานักงานประกันสังคม ต้ังแต่วันที่ 30 เมษายน 2562  
   2. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดํารงตําแหน่ง               
ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน (นักวิชาการแรงงานทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
(สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง 
นางสาวนุชจรี วงษ์สันต์ ผู้อํานวยการกองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน  (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็น
วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายไพศาล 
วรสถิตย์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารง
ตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่  
13 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งต้ังเป็นต้นไป    
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26. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการ              
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 6 ราย ดังน้ี   
   1. นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน    
   2. นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมพิธีการทูต ให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมองค์การระหว่าง
ประเทศ   
  3. นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารง
ตําแหน่ง อธิบดีกรมพิธีการทูต   
  4. นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย   
  5. นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา 
ให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมสารนิเทศ  
  6 .  นายเอกพล  พูลพิพัฒน์  รองอ ธิบ ดีกรม ยุ โรป  ให้ ดํ ารง ตํ าแหน่ง  เอก อัครราชทูต                
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่
ว่าง สับเปลี่ยนหมุนเวียน และทดแทนผู้ที่ เกษียณอายุราชการ ซึ่งการแต่งต้ังข้าราชการให้ไปดํารงตําแหน่ง
เอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศตามข้อ 1. 4. และ 6. รวม 3 ราย ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ  
 
 
27. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอแต่งต้ัง                
นายนิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป 
เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
28. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 5 ราย ดังน้ี  
  1. นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ (นักบริหารระดับต้น) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   2. นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมประมง แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง   
   3. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมส่งเสริมการเกษตร แต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง   
   4. นายอําพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมปศุสัตว์ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง    
  5. นายประยูร อินสกุล รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
29. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 8 ราย ดังน้ี  
  1. นายดิศกุล เกษมสวัสด์ิ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวง   
   2. นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
  3. นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
  4. นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  ดํารงตําแหน่ง                
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
  5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 2 สํานักงานปลัดกระทรวง 
ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
  6. นายธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 10 สํานักงานปลัดกระทรวง 
ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
  7. นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
   8. นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  ดํารงตําแหน่ง 
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียน 
ทดแทนตําแหน่งที่ว่างและตําแหน่งที่จะว่าง  
 
30. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับต้น กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
   2. นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับต้น 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) 
ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข    
  3. นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับต้น กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
31. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายปริญญา พัฒนภักดี เป็นประธาน
กรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แทน นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ที่ลาออก ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 
22 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธาน
กรรมการซึ่งตนแทน (ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 24 กรกฎาคม 2563)  
 
32. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายพชร อนันตศิลป์ ผู้แทน
กระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน แทน นายอํานวย ปรีมนวงศ์ ประธาน
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กรรมการเดิมที่ขอลาออก ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว (ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 17 ธันวาคม 2564)   
 
33. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอการแต่งต้ัง นายสุพันธุ์ 
มงคลสุธี เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) แทน 
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ที่ลาออก (ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 25 กันยายน 2563) ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 22 ตุลาคม 
2562 เป็นต้นไป  

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




