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เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562                                            1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 6 เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือ 

ซากสัตว์ พ.ศ. ….  
สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน 

ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงฯ  
  1. กําหนดให้การนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องทํา
เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ และต้องดําเนินการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านสัตว์หรือซากสัตว์เฉพาะในอาณาเขต
ท่าเข้าหรือท่าออกเท่าน้ัน   
   2. กําหนดให้อํานาจอธิบดีออกประกาศกําหนดพ้ืนที่ตรวจโรคและทําลายเช้ือโรคสําหรับสัตว์
หรือซากสัตว์ภายในบริเวณท่าเข้าหรือท่าออกเพ่ือใช้ทําลายเช้ือโรค และหากมีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์หรือซากสัตว์
เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าหรือสัตวแพทย์ประจําท่าออกสั่งให้นํา
สัตว์หรือซากสัตว์ไปยังสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ของกรมปศุสัตว์ เพ่ือสังเกตอาการของโรคระบาดสัตว์   
  3. กําหนดให้ผู้ประสงค์จะนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องย่ืนคําขออนุญาต
ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย และให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าตรวจสอบหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือ
หนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ซึ่งออกโดยสัตวแพทย์ของประเทศที่นําสัตว์หรือซากสัตว์น้ันมา และตรวจ
เอกสารหรือหลักฐานประกอบการนําเข้า ตรวจสอบเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ ชนิดและจํานวนสิ่งห่อหุ้มหรือ
กักขังว่าเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ก่อนอนุญาตให้นําสัตว์ออกจากพ้ืนที่ตรวจโรค 
และทําลายเช้ือโรคสําหรับสัตว์หรือซากสัตว์น้ัน แต่ถ้าสัตว์หรือซากสัตว์น้ันเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรค
ระบาด ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าดําเนินการทําลายหรือจัดการโดยวิธีอ่ืน    
  4. กําหนดในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์หรือซากสัตว์เป็นโรคระบาด หรือเป็นพาหะของ
โรคระบาด หรือมาจากฝูงสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือไม่มีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือสุขศาสตร์ซากสัตว์หรือมี
แต่การรับรองไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามเง่ือนไขการนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรที่อธิบดีกําหนด              
ให้สัตวแพทย์มีหน้าที่และอํานาจตรวจโรคและเก็บตัวอย่างจากสัตว์หรือซากสัตว์ที่จะนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
หรือจากภาชนะสิ่งห่อหุ้มเพ่ือทดสอบโรคน้ันได้ และให้กักสัตว์ไว้สังเกตอาการภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งหาก
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการปรากฏว่าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด 
ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าดําเนินการทําลายหรือจัดการโดยวิธีอ่ืน  
 
 

5. กําหนด... 
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  5. กําหนดห้ามผู้ใดเปิด เปลี่ยน หรือถ่ายสัตว์หรือซากสัตว์ จากภาชนะส่ิงห่อหุ้มหรือกักขัง 
หรือยานพาหนะระหว่างนําผ่านราชอาณาจักรนับแต่ท่าเข้าจนถึงท่าออก เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยซึ่งผู้รับใบอนุญาต 
ต้องดําเนินการภายใต้คําสั่งและควบคุมของสัตวแพทย์ประจําท่าเข้า และเมื่อสัตว์หรือซากสัตว์มาถึงท่าออกให้
สัตวแพทย์ประจําท่าออกตรวจสอบอีกคร้ัง แล้วให้บันทึกผลการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 7 เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าชลประทาน การจัดเก็บหรือชําระค่า 

ชลประทาน และการยกเว้นและการผ่อนชําระค่าชลประทาน พ.ศ. ….  
สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าชลประทาน  

การจัดเก็บหรือชําระค่าชลประทาน และการยกเว้นและการผ่อนชําระค่าชลประทาน พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหน่ึง โดยให้รับ
ความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย    
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. กําหนดให้เรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้รับอนุญาตใช้นํ้าในอัตราลูกบาศก์เมตรละห้าสิบสตางค์    
   2. กําหนดให้การใช้นํ้าจากทางน้ําชลประทานเพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืน 
ในหรือนอกเขตชลประทานต้องดําเนินการติดต้ังมาตรวัดนํ้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด และใน
กรณีที่มาตรวัดนํ้าของผู้รับอนุญาตใช้นํ้าชํารุดใช้การไม่ได้หรือด้วยเหตุอ่ืนใด ให้ผู้รับอนุญาตใช้นํ้าดําเนินการ
ซ่อมแซมมาตรวัดนํ้าหรือติดต้ังมาตรวัดนํ้าตัวใหม่ทดแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนาย
ช่างชลประทาน   
  3. กําหนดให้การคํานวณค่าชลประทานให้คิดเป็นรายเดือน เศษของเดือนให้คํานวณตามส่วน 
โดยคิดสามสิบวันเป็นหน่ึงเดือน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี   
      3.1 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตใช้นํ้าติดต้ังมาตรวัดนํ้าแล้ว ให้เจ้าพนักงานคํานวณค่าชลประทาน
ตามปริมาตรนํ้าที่ใช้จริงที่วัดได้จากมาตรวัดนํ้าน้ัน   
      3.2 ในกรณีที ่ไม่อาจคํานวณปริมาตรนํ้าจากมาตรวัดนํ้าได้ เนื่องจากมาตรวัดนํ้า
ชํารุดใช้การไม่ได้หรือด้วยเหตุอ่ืนใด ให้เจ้าพนักงานคํานวณค่าชลประทานตามปริมาตรนํ้าสูงสุดที่ขนาดของ
เครื่องสูบนํ้าจะสูบได้ใน 720 ช่ัวโมงต่อเดือน จนกว่าผู้รับอนุญาตใช้นํ้าจะดําเนินการซ่อมแซมมาตรวัดนํ้าหรือ
ติดต้ังมาตรวัดนํ้าตัวใหม่ทดแทน    
  4. กําหนดให้เจ้าพนักงานจัดส่งใบแจ้งหน้ีค่าชลประทานหรือใบแจ้งปริมาตรนํ้าแก่ผู้รับอนุญาต
ใช้นํ้าภายในวันสุดท้ายของเดือน และให้ผู้รับอนุญาตใช้นํ้าชําระค่าชลประทานภายในวันที่สิบของเดือนถัดไปผ่าน
วิธีการระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บริการรับชําระเงิน (Bill Payment) การรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) 
ผ่านอุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) บริการ
มาตรฐาน QR Code ในธุรกรรมการชําระเงิน (Thai QR Code Payment Standard) หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
หรือตามที่ กค. คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทานจะกําหนดเพ่ิมเติมในภายหลัง และ
เมื่อสิ้นวันทําการ ให้สรุปยอดการรับชําระเงินในแต่ละวันเพ่ือนํามาตรวจสอบกับหลักฐานการรับชําระเงินให้
ถูกต้องตรงกัน เพ่ือออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกํากับภาษีให้กับผู้ชําระเงินแต่ละราย และส่งให้ผู้ชําระเงินพร้อมกับ
ใบแจ้งหน้ีหรือใบแจ้งปริมาตรนํ้าและใบแจ้งการชําระเงินในครั้งถัดไป   
  5. กําหนดให้ยกเว้นค่าชลประทานแก่ผู้รับอนุญาตใช้นํ้าเพ่ือกิจการสาธารณประโยชน์โดยไม่
แสวงหากําไร โดยต้องได้รับการยกเว้นเป็นหนังสือจากอธิบดี พร้อมกําหนดรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการ
ขอยกเว้น 

6. กําหนด... 
 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 6 ร่างกฎกระทรวงการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซ่ึงสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หรือซากสัตว์ พ.ศ. …. 
7 ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าชลประทาน การจัดเก็บหรือชําระ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ค่าชลประทาน 

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                        เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 
 
  วันน้ี (24 ธันวาคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 

กฎหมาย 
  1. เรื่อง     ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาใน 
    ราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิลําเนาได้ พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง     ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน 
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
  3.  เรื่อง     ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีสําหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษาที่
    จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับ 
    ทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ)  
  4. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. [ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการ 
    ดําเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพ่ีช่วยน้อง)]   
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 
    การยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับเงินชดเชยตาม
    มาตรการส่งเสริมการชําระเงินเพ่ือซื้อสินค้าและบริการ และการนําส่งข้อมูล 
    ภาษีมูลค่าเพ่ิมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)  
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ 
    พ.ศ. ….  
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าชลประทาน การจัดเก็บหรือชําระค่าชลประทาน 
    และการยกเว้นและการผ่อนชําระค่าชลประทาน พ.ศ. ….  
   

เศรษฐกิจ - สงัคม 
  8.  เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
    สําหรับโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5  
    (บึงกาฬ – บอลิคําไซ) 
  9. เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สําหรับ 
    โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง ระยะที่ 3 ใน
    ส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบนํ้าประปา และการพัฒนาระบบบริหาร
    จัดการขยะ) 
  10.  เรื่อง  เป้าหมายของนโยบายการเงินประจําปี 2563 
  11. เรื่อง  แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2564 – 2567) 
  12.  เรื่อง  ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2563 สําหรับประชาชน จากกระทรวงคมนาคม 
  13.  เรื่อง  โครงการของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ประจําปี 2563 ของกระทรวงพลังงาน 
  14.  เรื่อง  การจัดทําโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือมอบให้ประชาชน 
    ประจําปี พ.ศ. 2563 (มท.) 
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  15.   เรื่อง   มาตรการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม 
 

ต่างประเทศ 
  16. เรื่อง ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนเพ่ือต่ออายุกรอบความตกลงความร่วมมือระหว่างอาเซียน
    กับองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) 
 

แต่งต้ัง 
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงวัฒนธรรม)  
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  20. เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) 
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงแรงงาน)  
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกัน 
    ประเทศ   
  24.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน 
    ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
  25.  เรื่อง  เพ่ิมเติมองค์ประกอบผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน 
    ภาคใต้   
  26.  เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการท่าเรือแห่ง 
    ประเทศไทย  
  27. เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและ 
    รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
   

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 1. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่
สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิลําเนาได้ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามา
ในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิลําเนาได้ พ.ศ. …. ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
   1. กําหนดบทนิยาม “คนต่างด้าว” “ผู้ได้รับการคุ้มครอง” “ผู้อยู่ระหว่างคัดกรองสถานะ” 
“คณะกรรมการ” และ “พนักงานเจ้าหน้าที่”  
   2. ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับการคุ้มครอง” 
ประกอบด้วย ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ หรือรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทน
กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 
ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนสํานักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด และผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินสี่คน เป็น
กรรมการ ให้ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ
จํานวนไม่เกินสองคน   
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง และ
อาจได้รับการแต่งต้ังอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้  
  3. กําหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดกรองคนต่างด้าว
เพ่ือให้สถานะเป็นผู้ได้รับการคุ้มครอง รวมทั้งพิจารณาอุทธรณ์การยกคําร้องขอรับสิทธิเป็นผู้ได้รับการคุ้มครอง 
ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรภาคเอกชนที่
เก่ียวข้องในการดําเนินการเก่ียวกับผู้ได้รับการคุ้มครอง ให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศและนโยบายตามมติ
คณะรัฐมนตรี รายงานสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาและวิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหาต่อนายกรัฐมนตรี   
  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบน้ี คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ อาจขอให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐช้ีแจงหรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวข้องมาเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณา หรืออาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ความเห็น คําแนะนําทางวิชาการ หรือส่งเอกสารหรือ
หลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตามท่ีเห็นสมควร  
  4. กําหนดให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ตช. ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
และมีหน้าที่และอํานาจรับผิดชอบงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประสานงาน
กับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง   
  5. กําหนดให้การคัดกรองผู้ได้รับการคุ้มครองเป็นไปตามที่กําหนด เช่น  
   5.1 ในระหว่างการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือตามระเบียบน้ี หากพบ
คนต่างด้าวที่อ้างตนว่ามีเหตุสมควรจะเป็นผู้ได้รับการคุ้มครอง ให้ชะลอการส่งตัวคนต่างด้าวน้ันออกไปนอก
ราชอาณาจักร เว้นแต่มีเหตุที่จะกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ  
   5.2 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาคําร้องขอรับสิทธิเป็นผู้ได้รับการคุ้มครองให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่า คนต่างด้าวรายใดไม่มีสิทธิย่ืนคําขอเป็นผู้
ได้รับการคุ้มครองตามระเบียบน้ี ให้ยกคําร้องขอและแจ้งผลการพิจารณาให้คนต่างด้าวทราบ โดยคนต่างด้าวน้ันอาจ
อุทธรณ์ผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา  
  6. กําหนดให้ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าคนต่างด้าวมีสิทธิย่ืนคําขอเป็นผู้ได้รับการคุ้มครอง 
ให้แจ้งคนต่างด้าวน้ันเพ่ือย่ืนคําขอเป็นผู้ได้รับการคุ้มครองต่อคณะกรรมการ ตามแบบที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกเอกสารแสดงสถานะเป็นผู้อยู่ระหว่างคัดกรองสถานะแก่คนต่างด้าวน้ัน ภายใต้
บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจอนุญาตให้ผู้อยู่ระหว่างคัดกรองสถานะไปพักอาศัยอยู่ ณ ที่



 

 

 

4 

ที่เห็นสมควร โดยให้คํารับรองว่าจะมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือรับทราบคําสั่งตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
ระหว่างรอการพิจารณาให้สถานะเป็นผู้ได้รับการคุ้มครองก็ได้   
  7. กําหนดให้คณะกรรมการพิจารณาคัดกรองคําขอเป็นผู้ได้รับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี ให้คํานึงถึงหลักความเป็น
เอกภาพของครอบครัว สิทธิในการได้รับความช่วยเหลือในการพิจารณาคําขอ พันธกรณีระหว่างประเทศ และนโยบาย
ตามมติคณะรัฐมนตรีประกอบด้วย   
  8. กําหนดให้เมื่อคนต่างด้าวได้รับสถานะเป็นผู้ได้รับการคุ้มครองแล้ว ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ดําเนินการกับผู้ได้รับการคุ้มครอง เช่น  
   8.1 ไม่ส่งตัวผู้ได้รับการคุ้มครองกลับไปยังประเทศอันเป็นภูมิลําเนา เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้
ได้รับการคุ้มครองน้ันประสงค์จะกลับออกไปนอกราชอาณาจักรด้วยความสมัครใจ หรือมีเหตุที่จะกระทบต่อความ
มั่นคงของประเทศ   
   8.2 ให้ความช่วยเหลือในการกลับไปยังประเทศอันเป็นภูมิลําเนาตามความสมัครใจ เมื่อเหตุ
แห่งการที่ไม่สามารถเดินทางกลับได้สิ้นสุดลง หรือพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานเพ่ือให้ผู้ได้รับ
การคุ้มครองสามารถเดินทางไปประเทศที่จะพํานักต่อไปได้   
   8.3 ดําเนินการตามสมควรเกี่ยวกับการให้การศึกษาแก่ผู้ได้รับการคุ้มครองท่ีเป็นเด็กและ
การสาธารณสุข ทั้งน้ี ตามกฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้อง   
  9. กําหนดให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเพ่ือจัดทําข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินการกับผู้ได้รับการคุ้มครองตามที่คณะกรรมการกําหนด และแจ้งให้
คณะกรรมการทราบเพ่ือประกอบการพิจารณาดําเนินการกับผู้ได้รับการคุ้มครอง  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดคุณสมบัติของบุคคลซ่ึงอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้า
เป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  รง. เสนอว่า  
  1. โดยท่ีสภาพการณ์สังคมในปัจจุบันผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวมากข้ึน และเป็นกลุ่มประชากรท่ียังมี
สุขภาพแข็งแรงสามารถทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระได้ และเพ่ือสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงอายุให้มีความย่ังยืนในการดํารงชีวิต จึงสมควรขยายคุณสมบัติของบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็น
ผู้ประกันตน จาก “ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์” เป็น “ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 15 ปี
บริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์” โดยมีเจตนารมณ์ในการรองรับกลุ่มประชากรที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง สามารถ
ทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระได้ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงการประกันสังคมภาคสมัครใจได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเป็น
การยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน   
   2. ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 กําหนดให้บุคคลใดอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตาม
พระราชบัญญัติน้ี ให้แสดงความจํานงต่อสํานักงานประกันสังคม ทั้งน้ี คุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  
  3. ในคราวประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 20/2561 วันอังคารที่ 
30 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการขยายอายุของบุคคล ซึ่งอาจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จาก 
ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ เป็น ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เห็นชอบในหลักการและสั่ง
การให้นําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ รง. และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจพิจารณา
ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเสร็จแล้ว   
  4. รง. ได้จัดทํารายงานข้อมูลตามมาตรา 7 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย รายละเอียด
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โครงการ ประมาณการรายจ่ายแหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดําเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ กรณีการขยายอายุ
ของบุคคลเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 จากเดิมอายุไม่เกิน 60 ปี 
เป็น 65 ปี โดยประมาณการจากข้อมูลประชากรเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุต้ังแต่ 61 – 65 ปี และอัตราที่มีการ
สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยเก็บข้อมูลจากสถิติการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพศชาย 
ร้อยละ 1.40 เพศหญิง ร้อยละ 1.75 เท่ากับจํานวนผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 คิดเป็นจํานวนประมาณ
การในปี 2563 จํานวน 63,768 คน จํานวนเงินโดยประมาณ รวมทั้งสิ้น 45,147,600 บาท สรุปได้ดังน้ี    
   4.1 สมัครทางเลือกที่ 1 (ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาท รัฐจ่ายสมทบ 30 บาท) จากสถิติที่ผ่าน
มา พบว่าอัตราการสมัครยังมีจํานวนน้อย จึงประมาณการว่าผู้สูงอายุน่าจะสมัครทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3 
(รายใหม่) มากกว่าสมัครทางเลือกที่ 1   
   4.2 สมัครทางเลือกที่ 2 (ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท รัฐจ่ายสมทบ 50 บาท) จํานวน 
58,029 ราย รัฐบาลสมทบ 50 บาท คาดว่าจะจ่ายทุกเดือนในแต่ละปี (12 เดือน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,817,400 
บาท (58,029 ราย x 50 บาท x 12 เดือน)  
   4.3 สมัครทางเลือกที่ 3 (ผู้ประกันตนจ่าย 300 บาท รัฐจ่ายสมทบ 150 บาท) จํานวน 
5,739 ราย รัฐบาลสมทบ 150 บาท คาดว่าจะจ่ายทุกเดือนในแต่ละปี (12 เดือน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,330,200 
บาท (5,739 ราย x 150 บาท x 12 เดือน)   
   อย่างไรก็ตาม การขยายอายุของบุคคลเป็นผู้ประกันตนตามร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
จะทําให้ผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพอิสระและเป็นแรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคมอย่าง
ทั่วถึงตามนโยบายแห่งรัฐเก่ียวกับสังคมผู้สูงอายุและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรม ในทุกมิติ) อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุให้ดีขึ้น  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กําหนดให้บุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน จากเดิม “ต้องมีอายุไม่ตํ่า
กว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์” เป็น “ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์”  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
(มาตรการภาษีสําหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษาท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีสําหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษาที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยตาม
สนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ) ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  เป็นการขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการ
ดําเนินงานด้านการศึกษา โดยยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่บุคคล
ธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร 
ให้แก่สถานศึกษาที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญ
พิเศษแห่งสหประชาชาติ ที่ได้กระทําต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
[ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดําเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพี่ช่วยน้อง)]   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. [ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการดําเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการ
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พ่ีช่วยน้อง)] ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ดําเนินการ
ต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  เป็นการขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการดําเนิน
ธุรกิจจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (มาตรการพ่ีช่วยน้อง) ออกไปอีก 2 ปี จากเดิม
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเน่ือง    
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับเงินชดเชยตามมาตรการส่งเสริมการชําระเงินเพื่อซ้ือสินค้าและ
บริการ และการนําส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับเงินชดเชยตามมาตรการส่งเสริมการชําระเงิน
เพ่ือซื้อสินค้าและบริการ และการนําส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพ่ิมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้    
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดให้เงินชดเชยที่ได้รับตามมาตรการส่งเสริมการชําระเงินด้วยบัตรเดบิตหรือวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน สําหรับการซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมในช่วงระหว่างวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งน้ี 
เงินชดเชยดังกล่าวต้องมีจํานวนไม่เกินหน่ึงพันบาท  
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซ่ึงสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์
หรือซากสัตว์ พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงฯ  
  1. กําหนดให้การนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องทําเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตว์ และต้องดําเนินการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านสัตว์หรือซากสัตว์เฉพาะในอาณาเขตท่าเข้าหรือท่าออก
เท่าน้ัน   
   2. กําหนดให้อํานาจอธิบดีออกประกาศกําหนดพ้ืนที่ตรวจโรคและทําลายเช้ือโรคสําหรับสัตว์หรือ
ซากสัตว์ภายในบริเวณท่าเข้าหรือท่าออกเพ่ือใช้ทําลายเช้ือโรค และหากมีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์หรือซากสัตว์เป็น
โรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าหรือสัตวแพทย์ประจําท่าออกสั่งให้นําสัตว์หรือ
ซากสัตว์ไปยังสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ของกรมปศุสัตว์ เพ่ือสังเกตอาการของโรคระบาดสัตว์   
  3. กําหนดให้ผู้ประสงค์จะนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องย่ืนคําขออนุญาตต่อ
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย และให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าตรวจสอบหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือ
รับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ซึ่งออกโดยสัตวแพทย์ของประเทศที่นําสัตว์หรือซากสัตว์น้ันมา และตรวจเอกสารหรือ
หลักฐานประกอบการนําเข้า ตรวจสอบเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ ชนิดและจํานวนสิ่งห่อหุ้มหรือกักขังว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ก่อนอนุญาตให้นําสัตว์ออกจากพ้ืนที่ตรวจโรค และทําลายเช้ือโรค
สําหรับสัตว์หรือซากสัตว์น้ัน แต่ถ้าสัตว์หรือซากสัตว์น้ันเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์
ประจําท่าเข้าดําเนินการทําลายหรือจัดการโดยวิธีอ่ืน    
  4. กําหนดในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์หรือซากสัตว์เป็นโรคระบาด หรือเป็นพาหะของโรค
ระบาด หรือมาจากฝูงสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือไม่มีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือสุขศาสตร์ซากสัตว์หรือมีแต่การ
รับรองไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามเง่ือนไขการนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรที่อธิบดีกําหนด              
ให้สัตวแพทย์มีหน้าที่และอํานาจตรวจโรคและเก็บตัวอย่างจากสัตว์หรือซากสัตว์ที่จะนําเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ
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จากภาชนะสิ่งห่อหุ้มเพ่ือทดสอบโรคนั้นได้ และให้กักสัตว์ไว้สังเกตอาการภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งหากผลตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการปรากฏว่าสัตว์หรือซากสัตว์น้ันเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ประจํา
ท่าเข้าดําเนินการทําลายหรือจัดการโดยวิธีอ่ืน   
  5. กําหนดห้ามผู้ใดเปิด เปลี่ยน หรือถ่ายสัตว์หรือซากสัตว์ จากภาชนะสิ่งห่อหุ้มหรือกักขัง หรือ
ยานพาหนะระหว่างนําผ่านราชอาณาจักรนับแต่ท่าเข้าจนถึงท่าออก เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยซึ่งผู้รับใบอนุญาตต้อง
ดําเนินการภายใต้คําสั่งและควบคุมของสัตวแพทย์ประจําท่าเข้า และเมื่อสัตว์หรือซากสัตว์มาถึงท่าออกให้สัตวแพทย์
ประจําท่าออกตรวจสอบอีกคร้ัง แล้วให้บันทึกผลการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน  
 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าชลประทาน การจัดเก็บหรือชําระค่าชลประทาน และการยกเว้นและการ
ผ่อนชําระค่าชลประทาน พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าชลประทาน การจัดเก็บหรือชําระ
ค่าชลประทาน และการยกเว้นและการผ่อนชําระค่าชลประทาน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง โดยให้รับความเห็นของสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย    
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. กําหนดให้เรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้รับอนุญาตใช้นํ้าในอัตราลูกบาศก์เมตรละห้าสิบสตางค์    
   2. กําหนดให้การใช้นํ้าจากทางน้ําชลประทานเพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืน ในหรือ
นอกเขตชลประทานต้องดําเนินการติดต้ังมาตรวัดนํ้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกําหนด และในกรณีที่มาตรวัด
นํ้าของผู้รับอนุญาตใช้นํ้าชํารุดใช้การไม่ได้หรือด้วยเหตุอ่ืนใด ให้ผู้รับอนุญาตใช้นํ้าดําเนินกการซ่อมแซมมาตรวัดนํ้า
หรือติดต้ังมาตรวัดนํ้าตัวใหม่ทดแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายช่างชลประทาน   
  3. กําหนดให้การคํานวณค่าชลประทานให้คิดเป็นรายเดือน เศษของเดือนให้คํานวณตามส่วน โดย
คิดสามสิบวันเป็นหน่ึงเดือน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี   
   3.1 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตใช้นํ้าติดต้ังมาตรวัดนํ้าแล้ว ให้เจ้าพนักงานคํานวณค่าชลประทาน
ตามปริมาตรนํ้าที่ใช้จริงที่วัดได้จากมาตรวัดนํ้าน้ัน   
   3.2 ในกรณีที่ไม่อาจคํานวณปริมาตรนํ้าจากมาตรวัดนํ้าได้ เน่ืองจากมาตรวัดนํ้าชํารุดใช้การ
ไม่ได้หรือด้วยเหตุอ่ืนใด ให้เจ้าพนักงานคํานวณค่าชลประทานตามปริมาตรนํ้าสูงสุดที่ขนาดของเครื่องสูบนํ้าจะสูบได้
ใน 720 ช่ัวโมงต่อเดือน จนกว่าผู้รับอนุญาตใช้นํ้าจะดําเนินการซ่อมแซมมาตรวัดนํ้าหรือติดต้ังมาตรวัดนํ้าตัวใหม่
ทดแทน    
  4. กําหนดให้เจ้าพนักงานจัดส่งใบแจ้งหน้ีค่าชลประทานหรือใบแจ้งปริมาตรนํ้าแก่ผู้รับอนุญาตใช้นํ้า
ภายในวันสุดท้ายของเดือน และให้ผู้รับอนุญาตใช้นํ้าชําระค่าชลประทานภายในวันที่สิบของเดือนถัดไปผ่านวิธีการ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บริการรับชําระเงิน (Bill Payment) การรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่าน
อุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) บริการมาตรฐาน QR Code ใน
ธุรกรรมการชําระเงิน (Thai QR Code Payment Standard) หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือตามที่ กค. คณะกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทานจะกําหนดเพ่ิมเติมในภายหลัง และเมื่อสิ้นวันทําการ ให้สรุปยอดการรับ
ชําระเงินในแต่ละวันเพ่ือนํามาตรวจสอบกับหลักฐานการรับชําระเงินให้ถูกต้องตรงกัน เพ่ือออกใบเสร็จรับเงินหรือ
ใบกํากับภาษีให้กับผู้ชําระเงินแต่ละราย และส่งให้ผู้ชําระเงินพร้อมกับใบแจ้งหน้ีหรือใบแจ้งปริมาตรนํ้าและใบแจ้งการ
ชําระเงินในครั้งถัดไป   
  5. กําหนดให้ยกเว้นค่าชลประทานแก่ผู้รับอนุญาตใช้นํ้าเพ่ือกิจการสาธารณประโยชน์โดยไม่แสวงหา
กําไร โดยต้องได้รับการยกเว้นเป็นหนังสือจากอธิบดี พร้อมกําหนดรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการขอยกเว้น   
  6. กําหนดให้ในกรณีที่กิจการที่ใช้นํ้าจากทางนํ้าชลประทานของผู้รับอนุญาตใช้นํ้าได้รับความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือจากเหตุอ่ืนใดอันมีลักษณะและความร้ายแรงในระดับเดียวกัน จนเป็นเหตุให้ผู้รับ
อนุญาตใช้นํ้าไม่สามารถประกอบกิจการน้ันได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้รับอนุญาตใช้นํ้ามีสิทธิย่ืนคําขอผ่อนชําระค่า
ชลประทานได้ พร้อมกําหนดรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการขอผ่อนชําระ   
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  7. กําหนดให้ผู้รับอนุญาตใช้นํ้าซึ่งได้รับอนุญาตและดําเนินการติดต้ังมาตรวัดนํ้าแล้วอยู่ในวันก่อน
วันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ ให้ใช้มาตรวัดนํ้าน้ันได้ต่อไปจนกว่าระยะเวลาการอนุญาตใช้นํ้าจะส้ินสุดลง และให้
คํานวณค่าชลประทานตามปริมาตรนํ้าที่ใช้จริงที่วัดได้จากมาตรวัดนํ้าน้ัน ส่วนผู้รับอนุญาตใช้นํ้าซึ่งได้รับอนุญาตอยู่ใน
วันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังมิได้ดําเนินการติดต้ังมาตรวัดนํ้า ต้องดําเนินการติดต้ังมาตรวัดนํ้าให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกําหนดตามกฎกระทรวงน้ีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนาย
ช่างชลประทาน และในระหว่างที่ยังไม่ดําเนินการติดต้ังมาตรวัดนํ้า ให้คํานวณค่าชลประทานเป็นรายเดือนตาม
ปริมาตรนํ้าสูงสุดที่ขนาดของเคร่ืองสูบนํ้าจะสูบได้ใน 720 ช่ัวโมงต่อเดือน   
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
8. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สําหรับโครงการก่อสร้าง
สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคําไซ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังน้ี 
  1. อนุมัติให้สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) 
ดําเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคําไซ) สําหรับงานในฝั่ง สปป.ลาว ใน
รูปแบบเงินกู้เง่ือนไขผ่อนปรนทั้งจํานวนวงเงินรวม 1,380,067,000 บาท  
  2. อนุมัติให้สํานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นรายปี โดยเริ่มต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 รวมระยะเวลา 5 ปี รวมวงเงินที่จะขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณท้ังสิ้นเท่ากับ 
690,033,500 บาท  
  3. มอบหมาย สพพ. ดําเนินการกู้เงินจํานวน 690,033,500 บาท ตามรูปแบบและเง่ือนไขที่กําหนด 
  สําหรับกรณีที่ สปป.ลาว ผิดนัดชําระหน้ี เห็นควรให้ สพพ. พิจารณาใช้เงินสะสมของหน่วยงานใน
การชําระต้นเงินและดอกเบ้ียคืนแหล่งเงินกู้ในกรณี สปป. ลาว ผิดนัดชําระหน้ี เป็นลําดับแรกก่อน  เพ่ือให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กันยายน 
2561 [เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สําหรับโครงการพัฒนา
ถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ - บ้านโนนสะหวัน – สานะคาม - บ้านวัง - บ้านนํ้าสัง] ตามความเห็นของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กค. รายงานว่า 
  1. โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคําไซ) มีแนวทางเริ่มต้น
จากตําบลไคสี อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผ่านด่านสากลไทย – สปป.ลาว ข้ามไปยังบ้านกล้วย เมืองปากซัน 
แขวงบอลิคําไซ สปป.ลาว โดยงานก่อสร้างแบ่งออกเป็น 3 ส่วน มีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

ส่วนที่ รายละเอียดงาน 
ค่างานก่อสร้าง

(ล้านบาท) 
ค่าที่ปรึกษา 
(ล้านบาท) 

ประมาณราคา
(ล้านบาท) 

1 ถนน + อาคารด่านพรมแดนฝั่งไทย 1,766 53 1,819
2 สะพานข้ามแม่นํ้าโขงฝั่งไทย 787 24 811

สะพานข้ามแม่นํ้าโขงฝั่ง สปป.ลาว 476 14 490
3 ถนน + อาคารด่านพรมแดนฝั่ง สปป.ลาว 780 30 810

รวม 3,809 121 3,930 
  ทั้งน้ี ประมาณค่าใช้จ่ายแบ่งตามความรับผิดชอบ แบ่งออกเป็น ค่างานฝั่งไทย 2,630 ล้านบาท และ
ค่างานฝั่ง สปป.ลาว 1,300 ล้านบาท โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ (4 มถุนายน 2562) อนุมัติในหลักการให้กระทรวง
คมนาคม (คค.) โดยกรมทางหลวงดําเนินโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิ
คําไซ) ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 2,630 ล้านบาท (ค่างานฝั่งไทย) 
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  2. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 กระทรวงการเงิน สปป.ลาว ได้มีหนังสือที่ 2876/MOF แจ้งความ
ประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก สพพ. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการก่อสร้างสะพานฯ ใน
ส่วนของขอบเขตงานในฝั่ง สปป.ลาว โดยในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กระทรวงการเงิน สปป.ลาว ได้มีหนังสือเลขที่ 
0434/MOF แจ้งยืนยันการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก สพพ. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการก่อสร้าง
สะพานฯ (ฝั่ง สปป.ลาว) วงเงินกู้ จํานวน 1,380,067,000 บาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี อายุสัญญา 30 ปี 
รวมระยะเวลาปลอดหน้ี 7 ปี ซ่ึงคณะกรรมการบริหารสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้าน (คพพ.) ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวเมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติ
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว โดยมีเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ รูปแบบวิธีการ และ
แหล่งที่มาของเงินทุนในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ดังน้ี  
    2.1 เงื่อนไขและรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
1. เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
   1.1 อัตราดอกเบ้ีย                                        ร้อยละ 1.50 ต่อปี
   1.2 อายุสัญญา                                            30 ปี (รวมระยะเวลาปลอดหน้ี 7 ปี) 
   1.3 ใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทย              ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสัญญา 
   1.4 ผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษา                    นิติบุคคลสัญชาติไทย 
   1.5 กฎหมายที่ใช้บังคับสําหรับสัญญาเงินกู้            กฎหมายไทย
2. รูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
   2.1 เป็นรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน (Soft Loan) ทั้งจํานวน รวมวงเงินกู้ทั้งสิ้น 1,380,067,000 
บาท 
   2.2 แหล่งเงินที่ใช้ ประกอบด้วย 
           - เงินงบประมาณ (ร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการ) รวมวงเงิน 690,033,500 บาท โดยเร่ิมต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 รวมระยะเวลา 5 ปี  

ปีงบประมาณ การจัดสรรเงินงบประมาณให้ สพพ. (บาท) 
2564 70,000,000
2565 200,000,000
2566 200,000,000
2567 150,000,000
2568 70,033,500

รวมทั้งสิน้ 690,033,500 
           - เงินกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศ (ร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการ) รวมวงเงิน 
690,033,500 บาท สพพ. จะกู้เงินมีระยะเวลา 5 ปี โดยใช้วิธีการประมูลเพ่ือหาผู้เสนอเง่ือนไขที่ดีที่สุด โดย
ในช่วง 5 ปีแรก จะใช้ประมาณการอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ที่ร้อยละ 2.62 ต่อปี ซึ่งภายหลังจะดําเนินการปรับ
โครงสร้างหน้ีโดยการออกพันธบัตรระยะยาวทดแทน โดยใช้ประมาณการอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 3.67 ต่อปี 
ซึ่งแนวทางดังกล่าว สพพ. ได้หารือกับ สงป. แล้ว 
    2.2 วงเงินสําหรับการให้ความช่วยเหลือ 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1. ค่าก่อสร้าง แบ่งเป็น 2 สัญญา 1,256,000,000
สัญญาที ่1 สะพานข้ามแม่นํ้าโขงฝั่ง สปป.ลาว 476,000,000
สัญญาที ่2 งานถนนและด่านพรมแดนฝั่ง สปป.ลาว 780,000,000
2. ค่าวิศวกรที่ปรึกษา 44,000,000
สะพานข้ามแม่นํ้าโขงฝั่ง สปป.ลาว 14,000,000
งานถนนและด่านพรมแดนฝั่ง สปป.ลาว 30,000,000
3. ค่าบริหารจัดการโครงการของ สปป.ลาว 15,000,000
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4. ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด 63,000,000
5. ค่าธรรมเนียมบริหารของ สพพ. 2,067,000

รวม 1,380,067,000 
   3. เน่ืองจากโครงการก่อสร้างสะพานฯ เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการสร้างความเช่ือมโยงเชิง
กายภาพระหว่างสองประเทศและอนุภูมิภาค รวมถึงส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศให้เพ่ิมมากขึ้น
ในอนาคต โดยเฉพาะการค้าชายแดน ซึ่งปัจจุบัน สปป.ลาว มีโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก สพพ. 
แล้ว ทั้งหมด 19 โครงการ จํานวนเงินกู้ 11,430 ล้านบาท ชําระคืนให้ สพพ. แล้ว เป็นจํานวนเงิน 971 ล้านบาท และ
เหลือเงินกู้คงค้าง 10,459 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562) โดยท่ีผ่านมา สปป. ลาว ไม่เคยมีการผิด
นัดชําระหนี้กับ สพพ. อย่างไรก็ดี ให้ สพพ. ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ สปป.ลาว อย่างใกล้ชิด และ
รายงานให้ คพพ. ทราบเป็นระยะ 
 
9. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สําหรับโครงการพัฒนาเมือง
ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ําประปา 
และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอดังน้ี 
  1. อนุมัติให้สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) 
ดําเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ
โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุง
ระบบนํ้าประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) (โครงการพัฒนาเมืองเมียวดีฯ) ในรูปแบบเงินกู้เง่ือนไขผ่อน
ปรนทั้งจํานวน วงเงินรวม 777,770,000 บาท  
  2. อนุมัติให้สํานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นรายปี โดยเริ่มต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 รวมระยะเวลา 3 ปี รวมวงเงินที่จะขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณท้ังสิ้นเท่ากับ 
388,885,000 บาท  
  3. มอบหมาย สพพ. ดําเนินการกู้เงินจํานวน 388,885,000 บาท ตามรูปแบบและเง่ือนไขที่กําหนด  
  สําหรับกรณีเมียนมาผิดนัดชําระหน้ี เห็นควรให้ สพพ. พิจารณาใช้เงินสะสมของหน่วยงานในการ
ชําระต้นเงินและดอกเบ้ียคืนแหล่งเงินกู้ในกรณีเมียนมาผิดนัดชําระหน้ี เป็นลําดับแรกก่อน  เพ่ือให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 [เรื่อง 
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สําหรับโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 
11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ - บ้านโนนสะหวัน – สานะคาม - บ้านวัง - บ้านนํ้าสัง] ตามความเห็นของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  
   สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า 
  1. ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่
เมียนมา สําหรับการศึกษาความเป็นไปได้และการวางแผนพัฒนาเมือง โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง ระยะที่ 3 (Third Greater Mekong Subregion (GMS) Corridor Town Development 
Project) ใน 3 เมือง ประกอบด้วย (1) เมืองเมาะลําไย รัฐมอญ (2) เมืองผะอัน รัฐกะเหรี่ยง และ (3) เมืองเมียวดี รัฐ
กะเหรี่ยง อย่างไรก็ดี เน่ืองจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้แหล่งเงินลงทุนจํานวนมาก ADB จึง
ได้ประสานมายัง สพพ. อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อขอให้พิจารณาในการร่วมมือให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบ
คู่ขนาน (Parallel-financing) สําหรับโครงการพัฒนาเมืองเมียวดีฯ ในส่วนของโครงการพัฒนาเมืองอีก 2 เมือง ADB 
จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับเมียนมา 
  2. โครงการพัฒนาเมืองเมียวดีฯ เป็นการสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษบนเส้นทางคมนาคมท่ีสําคัญตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ตลอดจนมุ่งลด
ผลกระทบเชิงสังคมอันเน่ืองมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพ่ือพัฒนาเส้นทางดังกล่าวให้เป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจ
อย่างเต็มรูปแบบและมีความย่ังยืน ซึ่งภารกิจดังกล่าวสอดคล้องกับแผนงานการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุ
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ภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง 6 ประเทศ ในยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
  3. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างเร่งด่วนของเมืองเมียวดี เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และรักษาสิ่งแวดล้อมของเมืองให้เกิดความย่ังยืน มีดังต่อไปน้ี 

ปญัหา แนวทางแก้ไข 
 การผลิตและการจ่ายน้ําประปาที่ไม่  เพียงพอ
ต่อปริมาณความต้องการใช้น้ํ าประปาของ
ประชาชน 
    - การไม่มี ระบบ นํ้าประปาสาธารณะและ  
อ่างเก็บนํ้าของรัฐส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลน
นํ้า  ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนและ
อุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
    - การจ่ายนํ้าประปาโดยบริษัทเอกชน 2 ราย ที่มี
ลักษณะทับซ้อนกัน และครอบคลุมเฉพาะพ้ืนที่ทาง
ทิศตะวันตก (เขต 4 และเขต 5) ส่งผลให้ประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ทางทิศตะวันออก (เขต 1 ถึง เขต 
3) ไม่ได้รับการจัดสรรนํ้าประปาจากบริษัทเอกชน
ดังกล่าว ประชาชนจึงจําเป็นต้องสูบนํ้าบาดาลและ
นํานํ้าจากแม่นํ้าเมยมาใช้สําหรับการอุปโภคบริโภค 
 การขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบในการ
บริ ห า ร จั ดก า รขยะ มูลฝอยจ ากค รั ว เ รื อ น
ภาคอุตสาหกรรม และขยะมูลฝอยติดเชื้อจาก
โรงพยาบาล 
    - ครัวเรือน: มีการรวบรวมขยะมูลฝอยจาก   ทุก
พ้ืนที่และนําไปเทกองรวมบริเวณริมแม่ นํ้าเมย 
ประชาชนมักปล่อยสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งนํ้าโดยตรงซึ่ง
ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมใน
แม่นํ้าเมย 
    - ภาคอุตสาหกรรมและขยะมูลฝอยติดเช้ือจาก
โรงพยาบาล: มีการรวบรวมและนําไปเทกองในหลุม
ฝังกลบขยะบริเวณชานเมือง และบริเวณที่อยู่ใกล้กับ
เขตอุตสาหกรรมเมียวดี ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษ
ในสิ่งแวดล้อม 

 การปรับปรุงระบบน้ําประปา
    - การก่อสร้างสถานีสูบนํ้าดิบ 
    - การก่อสร้างโรงบําบัดนํ้าเสีย 
    - การก่อสร้างอ่างเก็บนํ้า 
    - การติดต้ังโครงข่ายการจ่ายนํ้าประปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ 
    - การจัดหาเคร่ืองมือสําหรับจัดเก็บขยะ 
    - การก่อสร้างเตากําจัดขยะมูลฝอยติดเช้ือ จาก
โรงพยาบาล 
    - การก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยจากขยะ 
    - การปรับปรุงกระบวนการฝังกลบขยะ 

  4. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 สพพ. ได้รับหนังสือจากกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) แจ้งว่า กต. เมียนมามีหนังสือขอรับการสนับสนุนทางการเงินจาก สพพ. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ
โครงการพัฒนาเมืองเมียวดีฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้าน (คพพ.) ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในคราวการประชุมคร้ังที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และได้มีมติ
อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เมียนมา โดยมีเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ รูปแบบวิธีการ และ
แหล่งที่มาของเงินทุนในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ดังน้ี  
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        4.1 เงื่อนไขและรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
 
1. เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
1.1 อัตราดอกเบ้ีย                                         ร้อยละ 1.50 ต่อปี
1.2 อายุสัญญา                                             30 ปี (รวมระยะเวลาปลอดหน้ี 10 ปี) 
1.3 ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการของ สพพ.            ร้อยละ 0.15 ของวงเงินให้ความช่วยเหลือทั้งหมด  
1.4 การใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทย          ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสัญญา 
1.5 ผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษา                     นิติบุคคลสัญชาติไทย 
1.6 กฎหมายที่ใช้บังคับสําหรับสัญญาเงินกู้            กฎหมายไทย
2. รูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
2.1 เป็นรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน (Soft Loan) ทั้งจํานวน รวมวงเงินกู้ทั้งสิ้น 777,770,000 บาท 
2.2 แหล่งเงินที่ใช้ ประกอบด้วย 
          - เงินงบประมาณ (ร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการ) รวมวงเงิน 388,885,000 บาท โดยเริ่ม
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 รวมระยะเวลา 3 ปี 

ปีงบประมาณ การจัดสรรเงินงบประมาณให้ สพพ. (บาท) 
2564 19,444,250
2565 213,886,750
2566 155,554,000

รวมทั้งสิน้ 388,885,000 
           - เงินกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศ (ร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการ) รวมวงเงิน 
388,885,000 บาท สพพ. จะกู้เงินมีระยะเวลา 5 ปี โดยใช้วิธีการประมูลเพ่ือหาผู้เสนอเง่ือนไขที่ดีที่สุด 
โดยในช่วง 5 ปีแรก จะใช้ประมาณการอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 2.62 ต่อปี ซึ่งภายหลังจะดําเนินการ
ปรับโครงสร้างหน้ีโดยการออกพันธบัตรระยะยาวทดแทน โดยใช้ประมาณการอัตราดอกเบ้ียที่ร้อยละ 3.67 
ต่อปี ซึ่งแนวทางดังกล่าว สพพ. ได้หารือกับ สงป. แล้ว
      4.2 วงเงินสําหรับการให้ความช่วยเหลือ (เงินกู้ทั้งจํานวน) ประกอบด้วย 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1. ค่าก่อสร้าง 676,321,800
2. ค่าวิศวกรที่ปรึกษา 33,816,100
    การออกแบบรายละเอียด
    การควบคุมงานก่อสร้าง 
3. ค่าบริหารจัดการของเมียนมา 1,600,500
4. ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด 66,031,600
 777,770,000 
  5. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดําเนินโครงการ มีดังต่อไปน้ี 
        5.1 การปรับปรุงระบบน้ําประปา ซึ่งครอบคลุมการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการผลิต 
การกักเก็บ และการวางโครงข่ายส่งนํ้าประปาบนพ้ืนที่ 33.79 เอเคอร์ (ประมาณ 136,745 ตารางเมตร) จะช่วยลด
ระดับความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงนํ้าประปาของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของเมืองกว่า 19,303 
ครัวเรือน (ร้อยละ 70 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดในเมืองเมียวดี) 
        5.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ ซึ่งครอบคลุมการปิดหลุมฝังกลบเดิมและก่อสร้าง
หลุมฝังกลบใหม่ที่มีการควบคุม การก่อสร้างเตากําจัดขยะมูลฝอยติดเช้ือจากโรงพยาบาล และการสร้างโรงงานการ
ผลิตปุ๋ยจากขยะบนพ้ืนที่ 31.00 เอเคอร์ (ประมาณ 125,453 ตารางเมตร) จะสามารถแก้ไขคุณภาพนํ้าและนํ้าเน่าเสีย
บริเวณริมแม่นํ้าเมยให้ดีขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงจากสารเคมีในขยะที่ปนเป้ือนอยู่ในสิ่งแวดล้อม เช่น พ้ืนที่ชุมชน 
พ้ืนที่เศรษฐกิจแหล่งนํ้าและอากาศของเมืองเมียวดี และริมแม่นํ้าเมยในฝั่งไทยให้ดีขึ้น 
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        5.3 การปรับปรุงและการพัฒนาดังกล่าว จะเสริมสร้างบรรยากาศในการประกอบธุรกิจเพ่ือ
ดึงดูดผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในเมียนมา เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และกระจายความเจริญในการ
พัฒนาชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพ้ืนที่เช่ือมโยงอ่ืนภายในประเทศไทย รวมถึงพัฒนาห่วงโซ่การผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดรับกับการส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากของไทย และเขตอุตสาหกรรมเมียวดีของเมียน
มา ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเมืองคู่แฝด “เมียวดี – แม่สอด” 
 
10. เรื่อง เป้าหมายของนโยบายการเงินประจําปี 2563  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงินประจําปี 2563 พร้อมข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการกําหนดเป้าหมายของ
นโยบายการเงินสําหรับระยะปานกลาง  และเป้าหมายสําหรับปี 2563 ซึ่งกําหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินไว้ที่
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงร้อยละ 1-3 ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะประธาน กนง. ได้ประชุมหารือ
ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และได้เห็นชอบร่วมกันในการกําหนดเป้าหมายของนโยบายการเงิน
สําหรับระยะปานกลาง  และเป้าหมายสําหรับปี 2563 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  
  1. หลักการดําเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่น 
  ระบบเศรษฐกิจการเงินโลกและไทยในช่วงที่ผ่านมาเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สําคัญ
หลายด้าน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้พลวัตเงินเฟ้อไทยมีแนวโน้ม
ตํ่าลงจากในอดีต  อีกทั้งโครงสร้างตะกร้าเงินเฟ้อไทยที่มีสัดส่วนของอาหารและพลังงานสูง  ทําให้อัตราเงินเฟ้อไทย
ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากราคาอาหารสดในประเทศและราคาพลังงานโลกที่มีแนวโน้มลดลง นอกจากน้ี  
ระบบเศรษฐกิจการเงินโลกที่ซับซ้อนและเช่ือมโยงระหว่างกันมากขึ้น  ทําให้ปัจจัยภายนอกประเทศต่าง ๆ เช่น  
สงครามทางการค้า  ปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ เป็นต้น  ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเงินไทยอย่างรวดเร็วและ
รุนแรงมากขึ้นในระยะต่อไป 
  การดําเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่นจะเอ้ือให้ กนง. สามารถ
พิจารณานโยบายการเงินได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยจะให้
ความสําคัญกับการรักษาเสถียรภาพด้านราคาในระยะปานกลางเป็นเป้าหมายหลัก  ควบคู่กับการดูแลเศรษฐกิจ
ให้เติบโตอย่างย่ังยืนและเต็มศักยภาพ  และการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน  ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญในการช่วย
รักษาเสถียรภาพด้านราคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว 
  ในการตัดสินนโยบายการเงินแต่ละครั้ง  กนง. จะพิจารณาความสําคัญของเป้าหมายด้านต่าง ๆ 
อย่างรอบคอบ  โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  และพิจารณาถึงข้อดี
และข้อเสียของการดําเนินนโยบายการเงินในแต่ละทางเลือก (policy trade-off) ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
ในแต่ละช่วงเวลา  รวมถึงใช้เครื่องมือในการดําเนินนโยบายการเงินต่าง ๆ ที่มีอยู่ในลักษณะผสมผสาน  เพ่ือให้
สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
  2. เป้าหมายของนโยบายการเงินสําหรับระยะปานกลาง  และเป้าหมายสําหรับปี 2563  
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ กนง. จึงมีข้อตกลงร่วมกันโดยกําหนดให้อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปในช่วงร้อยละ 1-3 เป็นเป้าหมายนโยบายการเงินด้านเสถียรภาพราคาสําหรับระยะปานกลาง  และเป็น
เป้าหมายสําหรับปี 2563 โดยอัตราเงินเฟ้อในช่วงดังกล่าวเป็นระดับที่เหมาะสมกับพลวัตเงินเฟ้อที่เปลี่ยนแปลงไป  
โดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  และเอ้ือต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
สอดคล้องกับศักยภาพของระบบเศรษฐกิจไทยนอกจากน้ี  การเปลี่ยนรูปแบบเป้าหมายเป็นช่วงช่วยเพิ่มความ
ยืดหยุ่นในการดําเนินนโยบายการเงินภายใต้โลกที่ผันผวนและมีความไม่แน่นอนสูง  ประกอบกับสามารถดูแล
เป้าหมายด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพระบบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ทั้งน้ี  การ
กําหนดเป้าหมายระยะปานกลาง  เพ่ือให้สอดคล้องกับประสิทธิผลการดําเนินนโยบายการเงินที่ต้องใช้เวลาในการ
ส่งผ่านไปยังภาคเศรษฐกิจจริง  
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  3. การติดตามความเคลื่อนไหวของเป้าหมายของนโยบายการเงิน กค. และ ธปท. จะจัดให้มีการ
หารือร่วมกันเป็นประจําและ/หรือเมื่อมีเหตุจําเป็นอ่ืนตามที่ทั้งสองหน่วยงานจะเห็นสมควรเพ่ือให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของนโยบายการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้การดําเนินนโยบายการคลังและนโยบายการเงินเป็นไป
ในทิศทางที่สอดประสานกัน  รวมท้ังจัดทํารายงานผลการดําเนินนโยบายการเงินทุกคร่ึงปี  ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 
(1) การดําเนินนโยบายการเงินในช่วงที่ผ่านมา (2) แนวทางการดําเนินนโยบายการเงินในระยะถัดไป และ (3) การ
คาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต  เพ่ือแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทราบ รวมถึงจะเผยแพร่รายงาน
นโยบายการเงินทุกไตรมาส  เพ่ือสร้างการรับรู้แก่สาธารณะเกี่ยวกับแนวทางการตัดสินใจนโยบายการเงินของ กนง. 
ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการดําเนินนโยบายการเงินในอนาคต 
  4. การเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปออกนอกกรอบเป้าหมาย กนง. ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปในระยะต่อไปจะผันผวนจากความไม่แน่นอนของราคาพลังงานและอาหารสด ความเสี่ยงจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะนโยบายกีดกันทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา และมาตรการตอบโต้ของประเทศคู่ค้าต่าง ๆ ดังน้ัน 
หากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ีย 12 เดือนที่ผ่านมาหรือประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไป 12 เดือนข้างหน้าเคล่ือนไหว
ออกนอกกรอบเป้าหมาย กนง. จะมีจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยจะช้ีแจงถึง (1) สาเหตุ
ของการเคลื่อนไหวออกนอกกรอบเป้าหมายดังกล่าว (2) แนวทางการดําเนินนโยบายการเงินในช่วงที่ผ่านมาและใน
ระยะต่อไป  เพ่ือนําอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะกลับเข้าสู่เป้าหมายในระยะเวลาที่เหมาะสม และ (3) ระยะเวลาที่คาดว่า
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะกลับเข้าสู่เป้าหมาย  นอกจากน้ี  หากอัตราเงินเฟ้อเฉล่ียตามแนวทางข้างต้นยังคงอยู่นอกกรอบ
เป้าหมาย กนง. จะมีจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทุก 6 เดือน และจะรายงานความคืบหน้า
ของการแก้ไขปัญหาเป็นระยะตามสมควร 
  5. การแก้ไขเป้าหมายของนโยบายการเงิน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรหรือจําเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและ กนง. อาจตกลงร่วมกันเพ่ือแก้ไขเป้าหมายของนโยบายการเงินได้ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา 
 
11. เรื่อง  แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2564 – 2567)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ (คณะกรรมการฯ) 
เสนอแผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2564 – 2567) เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้ประกอบการ
พิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได้  การจัดทํางบประมาณ และการก่อหน้ีของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
รายงานว่า  ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการฯ ได้มีมติ 
ดังน้ี  
  1. เห็นชอบให้มีการปรับระยะเวลาของแผนการคลังระยะปานกลางจากเดิม 3 ปีเป็น 4 ปี 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยแผนการคลังฉบับนี้จะเป็นแผนการคลังระยะปานกลาง 
(ปีงบประมาณ 2564-2567)  (แผนการคลังระยะปานกลางฯ) 
  2. เห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลางฯ โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้  
   2.1 สถานะและประมาณการเศรษฐกิจในปี 2564 คาดว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP)  จะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 3.1 -  4.1 (ค่ากลางร้อยละ 3.6) โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากการขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเน่ืองของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทุนภาครัฐและการลงทุน
ภาคเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น การส่งออกที่มีแนวโน้มเร่งตัวสูงขึ้นตามแนวโน้มการขยายตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้า  รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเน่ืองสําหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในปี 2564 ยัง
มีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี  โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 - 1.7 (ค่ากลางร้อยละ 1.2) ตามแนวโน้ม
การขยายตัวในเกณฑ์ดีของอุปสงค์ภายในประเทศ สําหรับเศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2565 - 2567 มีแนวโน้มที่ GDP 
จะขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัว ร้อยละ 3.3-4.3 (ค่ากลางร้อยละ 3.8)  และเร่ง
ขึ้นอยู่ในช่วงร้อยละ 3.5 - 4.5 (ค่ากลางร้อยละ 4.0) ในปี 2566-2567 จากปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์
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ภายในประเทศที่ฟ้ืนตัวได้ดีขึ้น  โดยการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นตามการขยายตัวของการส่งออกและแรง
กระตุ้นจากความคืบหน้าของโครงการลงทุนภาครัฐ  รวมทั้งการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของการบริโภคภาคเอกชนตาม
การปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของเศรษฐกิจโลก
จะยังช่วยสนับสนุนการขยายตัวของการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม สําหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังมี
แนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเน่ืองจากปี 2564 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากช่วงร้อยละ 0.9 - 1.9 
(ค่ากลางร้อยละ 1.4) ในปี 2565 มาอยู่ในช่วงร้อยละ 1.0 ถึง 2.0 (ค่ากลางร้อยละ 1.5)  ในปี 2566 และร้อยละ 1.2 
– 2.2 (ค่ากลางร้อยละ 1.7) ในปี 2567  
   2.2 สถานะและประมาณการการคลัง 

หน่วย : ล้านบาท 
ปีงบประมาณ 2563 2564 2565 2566 2567 

รายได้รฐับาลสุทธิ 2,731,000 2,777,000 2,819,000 2,913,000 3,031,000
อัตราการเพ่ิม (ร้อยละ)  7.1 1.7 1.5 3.3 4.1
งบประมาณรายจ่าย 3,200,000 3,300,000 3,336,000 3,415,000 3,506,000
อัตราการเพ่ิม (ร้อยละ)  6.7 3.1 1.1 2.4 2.7
ดุลการคลัง (469,000) (523,000) (517,000) (502,000) (475,000)
ดุลการคลังต่อ GDP  
(ร้อยละ)  

(2.7) (2.8) (2.7) (2.5) (2.2)

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

 
ที่มา : กระทรวงการคลัง (กค.)  สํานักงบประมาณ (สงป.) และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.)  
   2.2.1 ประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2564 - 2567 ข้างต้นจัดทําภายใต้
สมมติฐานที่รวมรายได้จากการปฏิรูปโครงสร้างภาษีที่อยู่ระหว่างการผลักดันของ กค. เช่นการปรับปรุงโครงสร้างภาษี
การบริโภคจากสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงวิธีการคํานวณ วิธีการจัดเก็บค่าลดหย่อน  
การยกเว้นภาษีบางประเภท และการทบทวนมาตรการช่ัวคราวที่ทําให้รัฐสูญเสียรายได้  การบังคับใช้กฎหมายกําหนด
ราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer  Pricing) และกฎหมายเพ่ือจัดเก็บ
ภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหน้ีผ่านกองทุนรวม การผลักดันกฎหมายเพ่ือจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจาก
ผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศเป็นต้น  
   2.2.2 ประมาณการงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2564 – 2567  มีสมมติฐานท่ี
สําคัญ เช่น กําหนดให้สัดส่วนงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นอยู่ที่ร้อยละ 2.0 – 3.5 ของ
วงเงินงบประมาณ  กําหนดรายจ่ายชําระคืนต้นเงินกู้ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 2.5 - 3.5 ของวงเงินงบประมาณ ควบคุม
ค่าใช้จ่ายบุคลากรให้มีอัตราเพ่ิมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 3.0 โดยให้หน่วยรับงบประมาณที่มีเงินรายได้นํามาสมทบ 
เป็นต้น  
   2.2.3 จากประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิและประมาณการงบประมาณรายจ่ายตามข้อ 
2.2.1 และ 2.2.2 จะส่งผลให้รัฐบาลจะขาดดุลงบประมาณในปีงบประมาณ 2564 - 2567 
   2.2.4 ประมาณการหนี้สาธารณะต่อ GDP สําหรับปีงบประมาณ 2564 – 2567             
มีสมมติฐานทีส่ําคัญ เช่น แผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2563 – 2567) ทีค่ณะกรรมการ 
นโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะได้มีมติเห็นชอบไว้ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายและกํากับการ
บริหารหน้ีสาธารณะ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2562 มีจํานวน 6,901,802 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.2  ของ GDP เป็นต้น  
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  3. เป้าหมายและนโยบายการคลัง 
  ในการดําเนินนโยบายการคลังระยะปานกลาง รัฐบาลยังมีความจําเป็นต้องจัดทํางบประมาณเพ่ือ
ส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐและสนับสนุนให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  และหากในระยะต่อไปภาวะเศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีภาคเอกชนเป็นกลไก
หลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจรัฐบาลก็จะสามารถลดขนาดการขาดดุลลงได้ เป้าหมายการคลังในระยะยาวจึงควร
กําหนดให้รัฐบาลปรับลดขนาดการขาดดุลและมุ่งสู่การจัดทํางบประมาณสมดุลในที่สุด ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การคลังทั้งในระยะปานกลางและระยะยาวดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการฯ ได้เสนอให้รัฐบาลดําเนินมาตรการ  
3 ด้าน  ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้  
   3.1 มาตรการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ โดย สงป. จะต้อง
ควบคุมรายจ่ายของรัฐบาลที่เป็นรายจ่ายประจํา  โดยเฉพาะรายจ่ายด้านบุคลากรเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนรายจ่ายลงทุนต่อ
วงเงินงบประมาณรายจ่าย ทั้งน้ี การจัดสรรงบประมาณควรคํานึงถึงความจําเป็น ความเร่งด่วน ความคุ้มค่า ศักยภาพ
ของหน่วยงาน ความพร้อมในการดําเนินงานและขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้สามารถจัดสรร
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึง การจัดสรรงบประมาณชําระต้นเงินกู้เพ่ือลดความ
เสี่ยงทางการคลังและภาระดอกเบ้ีย 
   3.2  มาตรการด้านการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล โดย กค. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
จะต้องปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ทั้งระบบเพ่ือให้มีการจัดหาแหล่งรายได้ใหม่ขยายฐานภาษีให้ครอบคลุม อีกทั้งจะต้อง
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ทั้งรายได้จากภาษีและรายได้จากทรัพย์สิน โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาใช้ผลักดันการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ระหว่างดําเนินการ ได้แก่ การปรับปรุงประมวลรัษฎากรเพ่ือจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการที่ราชพัสดุและการทํางานของรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้รัฐบาลมีรายได้ที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้
จ่ายตามยุทธศาสตร์ของประเทศ  
   3.3 มาตรการด้านการรักษาวินัยในการบริหารหนี้สาธารณะจะต้องยึดหลักความ
ระมัดระวังสูงสุด (Conservative) ในการบริหารหน้ีสาธารณะ รวมทั้ง ดําเนินการทางการคลังอย่างรอบคอบ รัดกุม 
และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะการจัดสรร
งบประมาณชําระต้นเงินกู้เพ่ือลดความเสี่ยงทางการคลังและภาระดอกเบ้ีย ซึ่งอาจเป็นข้อจํากัดในการบริหารรายจ่าย
ประจําในอนาคตได้ 
 
12. เรื่อง ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2563 สําหรับประชาชน จากกระทรวงคมนาคม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 1) โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 
2563 สําหรับประชาชนของกระทรวงคมนาคม 2) มาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนของกระทรวงคมนาคม และ 
3) การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกําหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. 2563 จํานวน 2 ฉบับ โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
  1. การคมนาคมทางถนน มีการดําเนินการ ดังน้ี 
      1.1 การยกเว้นค่าผ่านทาง 4 เส้นทาง ได้แก่ ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และ 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี และ
ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน และยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในทางพิเศษบูรพาวิถี
และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) ต้ังแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 3 
มกราคม 2563 เวลา 24.00 น. เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด 
      1.2 การให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษสําหรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ร้อยละ 5 ต่อ
เที่ยว ทุกด่านเก็บค่าผ่านทาง ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเริ่มดําเนินการต่อจากการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษฯ หลัง
เทศกาลปีใหม่ไปแล้ว ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือน 
       1.3 การอํานวยความสะดวกในการชําระค่าผ่านทางโดยจําหน่ายคูปองในราคาถูกแทนการ
ชําระด้วยเงินสดสําหรับผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมือง (ดอนเมืองโทลล์เวย์) เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้



 

 

 

17 

ทางและลดความยุ่งยากในการเตรียมเงินสด โดยผู้ใช้ทางสามารถซื้อคูปองในราคาสมนาคุณพิเศษถูกกว่าราคาเต็มใน
อัตราร้อยละ 5 เริ่มดําเนินการต้ังแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ต่อเนื่องไปอีก 6 เดือน 
       1.4 การจ่ายเครดิตเงินคืนจากการเดินทางด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเครดิต
เงินคืน 1 สิทธิต่อการชําระค่าโดยสารรถประจําทางสาธารณะ (รถเมล์) ด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ 1 ครั้ง โดย
ได้รับเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ เท่ากับ 2 บาท สูงสุด 15 สิทธิ/บัตร/เดือน (30 บาท/บัตร/เดือน) ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 
2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 
  2. การคมนาคมทางอากาศ มีการดําเนินการ ดังน้ี 
      2.1 การยกเว้นค่าบริการและอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ท่าอากาศยาน 
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 ดังน้ี 

ท่าอากาศยาน กิจกรรม
สุวรรณภูมิ  ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C และจัดรถ 

Shuttle Bus สายพิเศษเพ่ิมเติม 
 ร้านค้าจํานวน 89 ร้านเข้าร่วมโครงการ “The Suvarnabhumi Food Guide” 
ทําเมนูราคาอาหารราคาประหยัด (Saved Price ราคา 50 บาท Budget Price 
ราคา 125 บาท และ Valued Price ราคา 280 บาท)

ดอนเมือง  ให้บริการท่ีจอดรถโดยไม่คิดค่าบริการในบริเวณท่ีกําหนด จํานวน 3 จุด รวม 450 
คัน  
 ให้บริการรถ Shuttle Bus รับ-ส่งระหว่างจุดจอดรถยนต์กับอาคารผู้โดยสารตลอด 
24 ช่ัวโมง 

ภูเก็ต (ทภก.)  จัดจุดจอดรถบัสโดยสารสาธารณะ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ให้บริการเพ่ิมเติม 
จํานวน 3 ช่องจอด 3 เส้นทาง ได้แก่ สถานีขนส่งโดยสารจังหวัดภูเก็ต-ทภก. ทภก.-
ป่าตอง-กะตะ และ ทภก.-หาดสุรินทร์-หาดป่าตอง-หาดราไวย์ 
 ยกเว้นค่าบริการจอดรถบัสโดยสารของนักท่องเที่ยวในการจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร 

      2.2 การจําหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษ “Weekday Vacation” โดยบริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) จําหน่ายบัตรช้ันประหยัดเที่ยวบินในประเทศ (เที่ยวเดียว) สําหรับเดินทางวันจันทร์-พฤหัสบดี 
เส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ กระบี่ ภูเก็ต และสายการบินไทยสมายล์ เส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ และ
เชียงราย เชียงใหม่ อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี กระบ่ี ภูเก็ต หาดใหญ่ นราธิวาส ราคาเร่ิมต้น 
1,300 บาท และโครงการจําหน่าย ONE PASS ONE PRICE Value Card สําหรับการเดินทางในกลุ่มประเทศ 
CLMVT 
      2.3 การเพิ่มเที่ยวบินสายการบินไทยสมายล์ เพ่ือรองรับปริมาณความต้องการเดินทางของ
ประชาชนและให้บริการเมนูพิเศษสําหรับเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 
ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 
  3. การคมนาคมทางราง มีการดําเนินการ ดังน้ี 
      3.1 การขยายเวลาเปิดให้บริการรถไฟฟ้า ได้แก่ รถไฟฟ้า Airport Rail Link ต้ังแต่วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 เวลา 05.30 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 02.00 น. รถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสี
นํ้าเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 
เวลา 02.00 น. รวมไปถึงขยายเวลาให้บริการอาคารและลานจอดรถของ MRT ทั้ง 2 สาย โดยเปิดให้บริการต้ังแต่
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 03.00 น. 
      3.2 การมอบของท่ีระลึกให้ผู้โดยสารท่ีเดินทางโดยรถไฟโดยนําข้าวขาวดอกมะลิ 107 จาก
ชาวบ้าน จังหวัดแพร่ จํานวน 125 กรัม/ซอง จัดทําเป็น “ข้าวของแม่ นาของพ่อ” จํานวน 25,000 ซอง 
  4. การคมนาคมทางน้ํา มีการดําเนินการ ดังน้ี 
      4.1 โครงการสูงวัยได้สิทธิ โดยลดหย่อนค่าโดยสารให้แก่ผู้สูงอายุที่ใช้บริการเรือในเขต
กรุงเทพมหานคร เฉลี่ยร้อยละ 50 โดยให้แสดงบัตรประชาชนเพื่อขอรับสิทธิ มีผลต้ังแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เป็น
ต้นไป 
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      4.2 กิจกรรมล่องเรือสวดมนต์ข้ามปีภายใต้กิจกรรม “เจ้าท่าพาล่องสายชล สวดมนต์ภาวนา
ข้ามปี” จํานวน 1 ลํา โดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้ จํานวน 200-300 ราย ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
  5. การส่งเสริมความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกของประชาชน มีการดําเนินการ ดังน้ี  
      5.1 ต้ังจุดตรวจร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จํานวน 259 จุด ทั่วประเทศ เพ่ือ
ให้บริการฟรีในด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน บริการรถยก/รถลาก 
      5.2 จ้ังต้ังหน่วยบริการประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ทางด่วนและหน่วยงานเอกชน ในการใช้ทาง
พิเศษเดินทางเข้า-ออกกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 ด่านเก็บทางพิเศษ ได้แก่ ด่านฯ บางแก้ว 1 ด่านฯ ฉิมพลี ด่านฯ 
บางปะอิน (ขาออกและขาเข้า) ด่านฯ ดาวคะนอง ด่านฯ จตุโชติ  
       5.3 บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรี 20 รายการ ณ ศูนย์บริการที่มีป้าย
เข้าร่วมกิจกรรมของกรมการขนส่งทางบก และศูนย์ซ่อมบํารุงและตรวจสภาพรถของ บริษัท ขนส่ง จํากัด 
       5.4 ปรับปรุงห้องสุขาภายในสถานีขนส่งหมอชิต 2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เปิด
ให้บริการในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
       5.5 จัดทําแอปพลิเคชัน “นําทาง (NUMTANG)” เพ่ือให้บริการข้อมูลด้านการอํานวยความ
สะดวกในการเดินทางของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางถนน ทาง
ราง และทางนํ้า 
       5.6 ดําเนินโครงการชูชีพเก่าแลกใหม่ปลอดภัยได้มาตรฐาน จํานวน 800 ชุด ในพ้ืนที่ฝั่งอ่าว
ไทยและอันดามัน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยกําหนดการส่งมอบในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 
มกราคม 2563 
 
13. เรื่อง โครงการของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ประจําปี 2563 ของกระทรวงพลังงาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอโครงการของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน 
ประจําปี 2563 ของกระทรวงพลังงาน ดังน้ี  
  สาระสําคัญ 
  1. การปรับลดราคาน้ํามัน 
   1.1 กระทรวงพลังงานดําเนินการให้มีการลดราคาขายปลีกนํ้ามันบี 10 และ อี 20 ลง 1 
บาท/ลิตร ต้ังแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึง 10 มกราคม 2563 โดยใช้กลไกกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง ดําเนินการ
ร่วมกับ สํานักงานกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง (สกนช.) 
   1.2 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตรึงราคาน้ํามันตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 25 
ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 เพ่ือลดค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางช่วงปีใหม่ 
  2. การตรึงราคาค่าไฟฟ้า 
  - กระทรวงพลังงานดําเนินการให้มีการคงอัตราค่าเอฟทีสําหรับการเรียกเก็บ เดือนมกราคม ถึง 
เมษายน 2563 จํานวน – 11.60 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉล่ียอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วยอีก 4 เดือน (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
 
14. เรื่อง การจัดทําโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจําปี พ.ศ. 2563 
(มท.) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอการจัดทําโครงการของขวัญปีใหม่
ของ มท. เพ่ือมอบให้ประชาชน ประจําปี พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวคิด “ส่งความห่วงใย ส่งสุขทั่วไทย ส่งใจถึง
ประชาชน” รวม 9 โครงการ สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
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  1. การดูแลประชาชนตามภารกิจ “บําบัดทุกข์” จํานวน 2 โครงการ 
โครงการ สาระสาํคญั ระยะเวลา/หน่วยงาน 

1.1 สถานธนานุบาลท่ัว
ไทย พร้อมใจลดอัตรา
ดอกเบ้ีย 

สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
248 แห่ง ลดอัตราดอกเบ้ียเพ่ือบรรเทาความ
เ ดือดร้ อน เฉพาะหน้า  ด้ านค่ า ใ ช้จ่ าย ใ ห้แ ก่
ประชาชน กําหนดระยะเวลา 2 เดือน โดยคิดอัตรา
ดอกเบ้ียจากเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 
0.25 ต่อเดือน (จากร้อยละ 0.50) และเงินต้นเกิน
กว่า 5,000 บาท ร้อยละ 1 ต่อเดือน (จากเดิมร้อย
ละ 1.25) 

1  ม ก ร า ค ม  – 2 9 
กุมภาพันธ์ 2563 (กรม
ส่ ง เ ส ริ ม ก า รปกครอ ง
ท้องถิ่น) 

1.2 กฟน. กฟภ. ร่วมใจ
ส่งสุขปีใหม่ 2563 จัด
ระเบียบสายสื่อสารทั่ว
ไทย 

จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าทั่วไทย จํานวน 
4,209 เส้นทาง ระยะทางรวม 10,020 กิโลเมตร 
(กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 318 
เส้นทาง 2,157 กิโลเมตร และส่วนภูมิภาค 74 
จังหวัด 3,891 เส้นทาง 7,863 กิโลเมตร

1 กันยายน 2562 – 30 
มิถุ นายน  2563  (การ
ไฟฟ้านครหลวงและการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 

  2. การดูแลประชาชนตามภารกิจ “บํารุงสุข” จํานวน 7 โครงการ 
โครงการ สาระสาํคญั ระยะเวลา/หน่วยงาน 

2.1 สะดวกทุกที่ แค่มี
บัตรประจําตัวประชาชน 
คลิก 
www.dopa.go.th 

- อํานวยความสะดวกประชาชนสามารถใช้บัตร
ประชาชนใบเดียวในการติดต่อขอรับบริการจาก
หน่วยงานต่าง ๆ โดยไม่ต้องใช้สําเนาเอกสาร 
- เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ ความถึงพอใจ และความ
น่าเช่ือถือการบริการภาครัฐ และช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่าย 

มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
(กรมการปกครอง) 

2 . 2  ขอ เ อกส า ร ง าน
ท ะ เ บี ย น ฉ บั บ
ภาษา อั งกฤษ ง่ าย นิด
เดียว คลิก  
www.dopa.go.th 

ให้บริการประชาชนคัดรับรองสําเนาเอกสาร
ราชการฉบับภาษาอังกฤษ ณ สํานักงานทะเบียน
อําเภอ สํานักงานเขตเทศบาล และเมืองพัทยา โดย
ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จะเปิดให้บริการงาน
บริการเพ่ิมเติมอีก 15 งานบริการ (รวมของเดิม
เป็น 27 งานบริการ)

1 มกราคม 2563 เป็นต้น
ไป (กรมการปกครอง) 

2.3 ย่ืนรังวัดโปร่งใส นัด 
50 วัน 

ปรับปรุงการให้บริการรังวัดเฉพาะรายในสํานักงาน
ที่ดินทั่วประเทศให้นัดรังวัดได้ภายใน 50 วัน ตาม
หลักวิชาการแผนที่ที่สากลยอมรับด้วย ระบบ RTK 
GNSS Network และสามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานรังวัดได้ทุกขั้นตอนทําให้ประชาชนได้รับ
โฉนดที่ดินเร็วขึ้น 

มกราคม  – กุมภาพันธ์ 
2563 และขยายผลต่อ 
มีนาคม – กันยายน 2563 
(กรมที่ดิน) 

2.4 ค้นหารูปแปลงโฉนด
ที่ดินทั่วไทย บริการฟรี 
ฉับไวด้วย LandsMaps 

เพ่ือให้ประชาชนสามารถค้นหาตําแหน่งที่ต้ังของ
รูปแปลงที่ ดินและรายละเอียดเบ้ืองต้นได้ด้วย
ตนเองผ่านทางอินเทอร์ เ น็ต  ทั้ งทางเ ว็บไซต์ 
http://dolwms.dol.go.th และ Mobile 
Application “LandsMaps” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
โดยมีเป้าหมายผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าปีละ 15  
ล้านคน 
 

มกราคม  – กุมภาพันธ์ 
2563 และขยายผลต่อ 
มีนาคม  – พฤษภาคม 
2564 (กรมที่ดิน) 
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2.5 คู่มือผังเมือง จัดทําคู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ .ศ .  2562 ฉบับประชาชน ในรูปแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในรูปของภาพ
การ์ตูน เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง (www.dpt.go.th)

ธันวาคม 2562 – มีนาคม 
2563 (กรมโยธาธิการ
และผังเมือง) 

2.6 ตลาดเทศบาลทั่ว
ไ ท ย  ส ะ อ า ด  ถู ก
สุ ข อ น า มั ย  ถู ก ใ จ
ประชาชน 

ยกระดับตลาดเทศบาลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มี
ความสะอาดและปลอดภัยในเทศบาล ซึ่งมีตลาด
แบบมีโครงสร้าง จํานวน 742 แห่งทั่วประเทศ 
(เทศบาลเมือง 155 แห่ง เทศบาลนคร 49 แห่ง 
และเทศบาลตําบล 538 แห่ง)

ธั น ว า ค ม  2 5 6 2  –
มกราคม  2563  (กรม
ส่ ง เ ส ริ ม ก า รปกครอ ง
ท้องถิ่น) 

2.7 สวนสาธารณะลอย
ฟ้า (พระปกเกล้าสกาย
ปาร์ค)  

ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพาน
ข้ามแม่ นํ้าเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพาน
พระปกเกล้า สวนสาธารณะลอยฟ้า (พระปกเกล้า
สกายปาร์ค) ให้เป็นแหล่งนันทนาการริมแม่นํ้า
เจ้าพระยาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณย่านกะดี
จีน-คลองสาน โดยการปรับปรุงโครงสร้างสะพาน
รถไฟฟ้าข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยา (ลาวาลินเดิม) ให้
เป็นจุดหมายตา (Landmark) ใหม่

ปี 2561 – 2563 (คาดว่า
จ ะ แล้ ว เ ส ร็ จ ใ น เ ดื อ น
มี น า ค ม  2 5 6 3 ) 
(กรุงเทพมหานคร) 

 
15. เรื่อง มาตรการปรบัลดอตัราคา่โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ มาตรการปรับลดอัตราค่าโดยสาร
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ที่ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดําเนินมาตรการปรับลดอัตราค่า
โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม โดยกําหนดอัตราค่าโดยสารสูงสุด 20 บาท (14 – 20 บาท) เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 ตามมติคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทยซึ่งได้ให้ความเห็นชอบการดําเนินมาตรการดังกล่าวแล้ว 
  สาระสาํคญั 
  1. รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม หรือรถไฟฟ้าสายสีม่วง ปัจจุบันมีเส้นทางการเดินรถรวม
ระยะทาง 23 กิโลเมตร เป็นระยะทางยกระดับทั้งหมด มีสถานีทั้งหมด 16 สถานี โดยเริ่มต้นจากสถานีคลองบางไผ่ถึง
สถานีเตาปูน ซึ่งเป็นสถานีเช่ือมต่อกับสถานีบางซื่อของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน) 
และในอนาคตจะเช่ือมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยายช่วงบางซ่ือ – ท่าพระ และรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตา
ปูน – ราษฎรบู์รณะ 
  2. สญัญาสมัปทานของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประกอบด้วยคู่สัญญาระหว่าง
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM) สัญญา
สัมปทานรูปแบบ Gross Cost Contract  โดยภาครัฐจัดเก็บรายได้ทั้งหมดและชดเชยค่าตอบแทนใหภ้าคเอกชนตาม
ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานแบบคงที่ มีการกําหนดอัตราค่าโดยสารตามข้อบังคับการใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย โดยมิได้ระบุในสัญญา เน่ืองจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้มีสทิธิในรายได้ค่า
โดยสารและจ้างเอกชนให้บริการเดินรถไฟฟ้าเท่าน้ัน โดยมีการจัดเก็บค่าโดยสารตามข้อบังคับ ดังน้ี 
    (1) ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกําหนดอัตรา ค่า
โดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกําหนดประเภทบุคคล ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระค่าโดยสารรถไฟฟ้า
มหานคร สายฉลองรัชธรรม พ.ศ. 2559 
    (2) ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกําหนดอัตรา ค่า
โดยสารร่วม วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม และการกําหนดประเภทบุคคล ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระ  ค่าโดยสาร
ร่วม ระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรมและโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน พ.ศ. 2561 
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   ปัจจุบันมีการจัดเก็บอัตราค่าโดยสาร 14 – 42 บาท ตามระยะทางสําหรับผู้ถือบัตรโดยสาร
ประเภทบุคคลทั่วไป รวมถึงผูช้ื้อเหรียญโดยสาร (Token) สําหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทเด็ก     อายุไม่เกิน 14 ปี 
(วันเกิดครบรอบ 14 ปี) และมีความสูงระหว่าง 91 – 120 ซม. และผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 
ร้อยละ 50 สําหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุเกิน  วันเกิดครบอายุ 14 แต่ไม่เกินวันเกิด
ครบ 23 ปี จะได้รับส่วนลดร้อยละ 10 จากอัตราค่าโดยสารดังกล่าวข้างต้น 
  3. มาตรการปรับลดอัตราคา่โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม 
  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ศึกษาแนวทางการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า
มหานคร สายฉลองรัชธรรม โดยกําหนดอัตราค่าโดยสารตามระยะทางค่าโดยสารสูงสุด 20 บาท (14 – 20 บาท ) 
จากอัตราค่าโดยสารปกติ (14 - 42 บาท) ในรายละเอียด ดังน้ี 
   1) ประมาณการการเปลี่ยนแปลงจํานวนผู้โดยสารและรายได้ค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร 
สายฉลองรัชธรรม จากมาตรการปรับลดอัตราค่าโดยสาร โดยใช้แบบจําลองประมาณการ Ridership Forecast 
(eBUM) พบว่าจะมีปริมาณผูโ้ดยสารเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.8 คิดเป็นจํานวนผู้โดยสารเฉลีย่เพ่ิมขึ้น 282,500 คน-เที่ยว/
เดือน และรายได้จากค่าโดยสารลดลงร้อยละ 46.1 คิดเป็นรายได้จากค่าโดยสารเฉล่ียลดลง 15.24 ล้านบาท/เดือน 
โดยมีรายละเอียดแสดงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงจํานวนผู้โดยสารและรายได้ค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สาย
ฉลองรัชธรรม จากมาตรการปรับอัตราค่าโดยสารตามรายะทางโดยสารสูงสุด 20 บาท (14 - 20 บาท) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์จากมาตรการปรับลดอัตรา    ค่าโดยสาร 
   2) การวิเคราะห์ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SROI) จากมาตรการ
ปรับลดอัตราค่าโดยสาร พบว่า มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดล้อมคิดเป็น 38,703,701 บาท/เดือน 
โดยมีรายละเอียดดังแสดในตารางที่ 7 แสดงการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม (SROI) 
จากมาตรการปรับอัตราค่าโดยสารตามระยะทางค่าโดยสารสูงสุด 20 บาท (14 - 20 บาท)  
   ผลกระทบ 
   การวิเคราะห์มาตรการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม โดย
การปรับอัตราค่าโดยสารตามระยะทางค่าโดยสารสูงสุด 20 บาท (14 - 20 บาท) ตามข้อ 3 พบว่ามาตรการดังกล่าว
จะส่งผลให้ปรมิาณผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้นแต่รายได้จากค่าโดยสารลดลง โดยคาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 17.8 คิดเป็นจํานวนผู้โดยสารเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 282,500 คน-เที่ยว/เดือน และรายได้จากค่าโดยสารลดลงร้อยละ 
46.1 คิดเป็นรายได้จากค่าโดยสารเฉล่ียลดลง 15.24 ล้านบาท/เดือน 
   อย่างไรก็ตามการลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล โดยดําเนิน
มาตรการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรมจะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการเดินทางด้วย
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ก่อให้เกิดการใช้ความจุของรถไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เกิดความคุ้มค่า
จากผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SROI) ซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมทั้งหมด 38,703,701 บาท/เดือน และเมื่อเปรยีบเทียบสัดส่วนระหว่างผลตอบแทนที่ประชาชนได้รับ
ดังกล่าวต่อรายได้ที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้รับลดลงเมื่อดําเนินมาตรการ หรือมูลค่า SROI : 
รายได้ที่ลดลงจะเท่ากับจะมีผลตอบแทนทีป่ระชาชนได้รับสูงเป็น 2.5 เท่าของรายได้ที่ลดลง 
   กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว เห็นว่ามาตรการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร 
สายฉลองรัชธรรม จะก่อให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดล้อม โดยลดเวลาการเดินทางและมีการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถยนต์ ลดมูลค่าความสูญเสียเน่ืองจากอุบัติเหตุ รวมทั้งลดปัญหามลพิษจาก
สิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางหลักในการลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล อีกทั้งเป็น
ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบไฟฟ้าขนส่งมวลชนก่อให้เกิดการใช้ความจุของรถไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความ
คุ้มค่าจากการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานมากย่ิงขึ้น 
 
 

ต่างประเทศ 
16. เรื่อง รา่งหนังสือแลกเปลี่ยนเพ่ือต่ออายุกรอบความตกลงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองคก์ารทุนเพื่อ
เด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนเิซฟ) 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนเพ่ือต่ออายุกรอบความตกลงความร่วมมือ
ระหว่างอาเซียนกับองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) โดยหากมีความจําเป็นต้องปรับแก้ร่างหนังสือ
แลกเปลี่ยนฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของอาเซียน ให้อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดําเนินการได้ และไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก รวมทั้งอนุมัติให้
เลขาธิการอาเซียนหรือผูแ้ทน เป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ดังกล่าวในนามอาเซียน และให้กระทรวงการ
ต่างประเทศแจ้งเรื่องการให้ความเห็นชอบของไทยต่อสํานักเลขาธิการอาเซียน โดยดําเนินการผ่านคณะผู้แทนถาวร
ไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  1. กรอบความตกลงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ  
ยูนิเซฟ (UNICEF) เป็นข้อเสนอจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขาความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 
(SOMSWD) เพ่ือยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์การยูนิเซฟ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแผนงานความ
ร่วมมือระยะ 5 ปี ในการดําเนินงานส่งเสริมให้เด็กได้รับสิทธิ ตามข้อบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษที่เก่ียวกับเด็ก โดยมีขอบเขตความร่วมมือ ได้แก่ การสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษโดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับเด็ก การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการในด้านสุขภาพ สวัสดิการสังคมและการพัฒนา และจัดทํามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และการออกนโยบายที่เก่ียวกับเด็กด้านสังคม 
  2. การต่ออายุกรอบความตกลงความร่วมมือฯ ออกไป นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการปกป้อง
คุ้มครองและพัฒนาเด็กในอาเซียนแล้ว ยังมีส่วนสําคัญในการส่งเสริม ผลักดันการดําเนินการเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 รวมถึง เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 อีกด้วย 
  3. ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนเพ่ือต่ออายุกรอบความตกลงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์การทุน
เพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) มีสาระสําคัญใน 2 ประเด็น ดังน้ี 
   (1) เสนอให้ขยายอายุกรอบความตกลงความร่วมมือฯ ออกไปอีก 5 ปี จนถึงวันที่ 2 
ธันวาคม 2567 ยกเว้นหากมีการยุติโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงก่อน 
   (2) เสนอให้ปรับแก้ไขข้อความในย่อหน้าที่ 5 เก่ียวกับการมอบหมายผู้ประสานงานหลัก
เพ่ือการดําเนินงานตามกรอบข้อตกลงความร่วมมือสําหรับอาเซียน จากเดิมมอบหมาย “รองเลขาธิการอาเซียน
สําหรับประชาคมการเมืองและความมั่นคง” เป็นมอบหมาย “รองเลขาธิการอาเซียนสําหรับประชาสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน” แทน นอกน้ันคงเดิม 
 

แต่งต้ัง 
17. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงการคลัง ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ดังน้ี   
  1. นายธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหาร
การจัดเก็บภาษี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพสามิต   
   2. นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
ควบคุมทางสรรพสามิต (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพสามิต    
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ตําแหน่งว่างเน่ืองจากผู้ครองตําแหน่งเดิมเกษียณอายุ
ราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
วัฒนธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ัง นางสาวภัคพดี อยู่
คงดี ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านโบราณคดี (วิจัยและพัฒนาโบราณคดี) (นักโบราณคดีเช่ียวชาญ) กองโบราณคดี กรม
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ศิลปากร ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านโบราณคดี (โบราณคดี และพิพิธภัณฑ์) (นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ) 
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ต้ังแต่วันที่ 18 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายวันชัย เหล่าเสถียรกิจ สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์เช่ียวชาญ) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 25 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายสุจินต์ เพชรเนียน 
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจําด้านสังคม (ผู้อํานวยการระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี      
ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจําด้านประสานกิจการภายในประเทศ (นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ีสํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 25 กันยายน 2562  
ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
21. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นางสาวกรุณา จุฑานนท์ 
ผู้อํานวยการกองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่ง        
ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 9 ราย ดังน้ี  
  1. เลื่อน นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน   
   2. เลื่อน นางสาวอําพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการ (นักบริหารต้น) สํานักงานประกันสังคม กระทรวง
แรงงาน ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน  
  3. เลื่อน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน  
  4. เลื่อน นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหารต้น) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงแรงงาน ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงแรงงาน  
  5. เลื่อน นายสุวรรณ์ ดวงตา รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน      
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน  



 

 

 

24 

  6. เลื่อน นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงแรงงาน  
  7. เลื่อน นายนิยม สองแก้ว ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหารต้น) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงแรงงาน ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงแรงงาน  
  8. เลื่อน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน  
    9. เลื่อน นายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการ (นักบริหารต้น) สํานักงานประกันสังคม กระทรวง
แรงงาน ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
แรงงาน  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จํานวน 6 คน ซึ่งเป็นการแต่งต้ังตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ดังน้ี  
    1. พลอากาศเอก เมธา สังขวิจิตร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการทหาร   
  2. พลเอก อดิศร สุวรรณตรา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
                                                                   ป้องกันประเทศ   
  3. ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย พัฒนา และ 
                                                                   นวัตกรรม   
  4. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธ์ิ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย   
  5. นางสาวจิราภรณ์ ตันติวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและงบประมาณ  
  6. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพาณิชย์  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป   
   และให้กระทรวงกลาโหมดําเนินการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย
เทคโนโลยีป้องกันประเทศในคร้ังต่อไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างเคร่งครัดตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การดําเนินการแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)    
 
24. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ รวม 8 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสี่ปี ดังน้ี   
  1. ประธานกรรมการ  
   1.1 นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี    
   2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมิใช่ข้าราชการที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เว้นแต่เป็นผู้สอนใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   
   2.1 ศาสตราจารย์กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์  
   2.2 นายเธียรชัย ณ นคร  
   2.3 รองศาสตราจารย์ปานใจ ธารทัศนวงศ์  
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   2.4 ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์  
   2.5 นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย  
   2.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร เนาวนนท์  
  3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็นข้าราชการที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
   3.1 นางวราภรณ์ สีหนาท  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
25. เรื่อง เพิ่มเติมองค์ประกอบผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอแต่งต้ัง พลเอก วัลลภ รักเสนาะ และ พลเอก 
สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้   
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ดังต่อไปน้ี   
  1. พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล  เป็นประธานกรรมการ  
  2. นายกฤชเทพ สิมลี  เป็นกรรมการ  
  3. พล.ต.ท. เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์  เป็นกรรมการ  
  4. นายชนินทร์ แก่นหิรัญ   เป็นกรรมการ  
  5. นายวุฒิไกร ลีวีระพันธ์ุ   เป็นกรรมการ  
  6. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร   เป็นกรรมการ  
  7. นายสมศักด์ิ ห่มม่วง   เป็นกรรมการ  
  8. นายวรพจน์ เอ่ียมรักษา เป็นกรรมการ  
  9. นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่  เป็นกรรมการ  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป  
  
27. เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 382/2562 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมคําสั่ง
มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี  
  ตามที่ได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 165/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 
2562 น้ัน 
  เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 (2) และมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และ
มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบ
อํานาจ พ.ศ. 2550 จึงแก้ไขเพ่ิมเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดยให้ยกเลิกความในข้อ 8 และข้อ 9 แห่งคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี 
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ที่ 165/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
  “8. รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่สั่งและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี ให้มีอํานาจปฏิบัติแทนนายกรัฐมนตรีในการดําเนินการทางวินัยของข้าราชการในหน่วยงานที่สั่งและ
ปฏิบัติราชการ 
  9. ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่สั่งและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีในส่วนราชการใด เป็นประธาน อ.ก.พ. ทําหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงของส่วนราชการน้ันด้วย ยกเว้น 
อ.ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน” 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
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