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เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563                                             1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง     

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 5 เรื่อง  ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตาม 

กฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้ 
คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ  สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา 
สามารถยื่นคําขอรับหนังสือคนประจําเรือเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทํางานกับนายจ้างใน 
กิจการประมงทะเล รวม 2 ฉบับ  

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติในหลักการ   
       1.1 ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประมง พ.ศ. ....   
       1.2 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถย่ืนคําขอรับหนังสือ
คนประจําเรือเพ่ืออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและทํางานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล รวม 2 ฉบับ 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น 
เรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  2. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี   
       2.1 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติและออกหนังสือ 
คนประจําเรือ    
       2.2 ให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  
(ทร. 38/1) และบัตรประจําตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)   
      2.3 ให้กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการตรวจสุขภาพและทําประกันสุขภาพของคนต่างด้าว   
      2.4 ให้กระทรวงแรงงานดําเนินการจัดทําสัญญาจ้างและตรวจสอบสัญญาจ้างของคนต่างด้าว 
และจัดเก็บอัตลักษณ์ (Iris scan) ของคนต่างด้าว และ   
      2.5 ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติดําเนินการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรแก่คนต่างด้าว   
  สาระสําคัญของร่างประกาศ   
  1. ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วย
การประมง พ.ศ. ....  
  2. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาใน 
 

ราชอาณาจักร... 
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ราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถย่ืนคําขอรับหนังสือ 
คนประจําเรือเพ่ืออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและทํางานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล  
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดยกเว้นให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้
แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล ที่ยังไม่หมดอายุ และได้รับการตรวจลงตราโดยมีรอยตราประทับ
ตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า และระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรให้มา
ขึ้นทะเบียนและยื่นขอรับหนังสือคนประจําเรือกลุ่มน้ีอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 1 ปีได้ ทั้งน้ี หากคนต่างด้าว
ผู้ใดประสงค์จะออกนอกบริเวณท่าเทียบเรือประมง คนต่างด้าวผู้น้ันจะต้องได้รับการตรวจลงตราและประทับตรา
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

วาระที่ 7 เรื่อง  ขอทบทวนอัตราและระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน 
ตามร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ. .... 

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอขอทบทวนอัตราและ 
ระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี
ว่างงานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ. .... ดังน้ี 
  1. ข้อ 3 วรรคหน่ึง จาก “ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี
ว่างงานตามมาตรา 79/1 มีสิทธิได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายวัน โดยให้
ได้รับตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทํางานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่นายจ้างรับรองหรือนายจ้างไม่ให้ทํางาน
เน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย ทําให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ แต่ทั้งน้ีไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน” เป็น 
“ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนท่ีมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามมาตรา 79/1 มีสิทธิได้รับเงิน
ทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละหกสิบสองของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตน
ไม่ได้ทํางานเน่ืองจากเหตุสุดวิสัยที่นายจ้างรับรอง หรือนายจ้างไม่ให้ทํางานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย ทําให้ไม่
สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ แต่ทั้งน้ีไม่เกินเก้าสิบวัน” 
  2. ข้อ 3 วรรคสอง “ในกรณีหน่วยงานภาครัฐมีคําสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์
ทดแทนในกรณีว่างงานตามมาตรา 79/1 ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลา
ที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการตามคําสั่ง แต่ทั้งน้ีไม่เกินหกสิบวัน” เป็น “ในกรณีหน่วยงานภาครัฐมีคําสั่งให้
นายจ้างหยุดประกอบกิจการ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่
ไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามมาตรา 79/1 ในอัตราร้อยละหกสิบสองของ
ค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการตามคําสั่งแต่ทั้งน้ีไม่เกินเก้าสิบวัน” 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ด้านเศรษฐกจิ-สังคม 
วาระที่ 10 เรื่อง  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงบประมาณ (สงป.) เสนอ  รายงานผล 

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ซึ่งเป็นการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 50 ที่บัญญัติให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่สิ้นสุดให้ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณทราบ เพ่ือจัดทํารายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
 

1.รายงานผล... 
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  1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-21 กุมภาพันธ์ 2563 
  2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จําแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 
รายการ ประกอบด้วย     
  สงป. ได้อนุมัติเงินจัดสรร บริหารงบประมาณรายจ่าย และหักงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยรับ
งบประมาณได้รับอนุมัติเงินจัดสรรออกจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แลว้ และการ  
อนุมัติจัดสรรจะดําเนินการตามจํานวนที่เหลือจากการหักงบประมาณ ทั้งน้ี คณะรัฐมนตรีได้มีมติ  (14 มกราคม 2563) 
เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นการบริหาร
งบประมาณและเร่งรัดการดําเนินงานของหน่วยรับงบประมาณให้ดําเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องตาม
เป้าหมายภาพรวมของประเทศต่อไป  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

วาระที่ 12 เรื่อง  มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและ 
ให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)]    

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน 
ภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID - 19)] ตามท่ีสํานักงาน 
ก.พ.ร. เสนอ ดังน้ี 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานว่า 
  1. โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลาย
ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ต้องยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 
19 โดยได้ออกประกาศ สธ. เรื่อง ช่ือและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  ให้โรค
โควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
  2. แม้ว่าปัจจุบัน สธ. และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจาก
ประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพ้ืนที่
เสี่ยงหรือสถานที่ชุมนุม ซึ่งรวมถึงสถานที่ทําการของหน่วยงานภาครัฐที่มีผู้ขอรับบริการเป็นจํานวนมากแล้วก็
ตาม แต่โดยท่ีการขอรับบริการภาครัฐในหลายกรณีเป็นกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ประชาชนต้องติดต่อขอรับ
บริการกับหน่วยงานของรัฐภายใต้กรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในขณะที่การให้บริการภาครัฐในปัจจุบันส่วนใหญ่
ยังคงยึดรูปแบบในลักษณะที่ประชาชนต้องเดินทางมาขอรับบริการด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้ที่ต้องเดินทางมาขอรับ
บริการมีความเสี่ยงในการติดเช้ือโรคโควิด 19 โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
  3. สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานกลางซึ่งมีภารกิจหลักในการยกระดับและประสิทธิภาพ
ในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐเห็นว่าหากโรคโควิด 19 ยังคงแพร่ระบาด
ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานหรือมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น อาจมีผลกระทบต่อการบริหารราชการและการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐได้ ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารราชการและการบริการประชาชนสามารถดําเนินการ
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง จึงเห็นควรเสนอมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการ
บริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19) เพ่ือ
รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือฯ ดังกล่าว 
 

4. สํานักงาน... 
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  4. สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษาและพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และพบว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2555 เรื่อง การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตได้มีการกําหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้อง
จัดทําแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตซึ่งครอบคลุมถึงกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติหรือเหตุฉุกเฉินอ่ืนไว้แล้ว 
แต่แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตดังกล่าวยังไม่เคยมีการทบทวนหรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี (Digital Disruption) รวมทั้งยังไม่
ครอบคลุมถึงกรณีของการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงดังเช่นกรณีของโรคโควิด 19 จึงเห็นควรกําหนดมาตรการ
เตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับ
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19) ดังน้ี 

1. มาตรการเพ่ือการปรับเปลี่ยนการให้บริการงานอนุมัติ อนุญาต รับรอง จดแจ้ง หรือ 
จดทะเบียนตามกฎหมาย 

2. มาตรการเพ่ิมเติมอ่ืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐและลด 
ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 

3. มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
  เพ่ือให้มาตรการทั้งหมดข้างต้นมีการนําไปปฏิบัติและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เห็นควรดําเนินการ 
ดังน้ี 
  (1) ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยดําเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (business continuity plan) ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ให้เป็นปัจจุบัน โดยนํามาตรการที่กําหนดในข้อ 3.1 – 3.4 มาผนวกไว้ในแผนฯ 
รวมทั้งปรับปรุงแผนฯ ให้สามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานได้ ทั้งน้ี การปรับเปลี่ยน
แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตนั้นให้มุ่งเน้นการนําระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e – Service) 
รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานและให้บริการประชาชนด้วย 
  (2)  ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจัดส่งแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตท่ีปรับปรุงแล้ว
เสร็จให้สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนมิถุนายน 2563 เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการ
ยกระดับประสิทธิภาพการบริการภาครัฐต่อไป 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านแต่งตั้ง 
วาระที่ 18 เรื่อง  เรื่องที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตาม 

พระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอยกเลิก 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2497 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ และ
แต่งต้ังคณะกรรมการสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ขึ้นใหม่ 
โดยมีองค์ประกอบ ดังน้ี 
  (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    เป็นประธานคณะกรรมการ 
  (2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย    เป็นกรรมการ 
  (3) ปลัดกระทรวงพาณิชย์    เป็นกรรมการ 
  (4) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เป็นกรรมการ 
  (5) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม     เป็นกรรมการ 
  (6) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ    เป็นกรรมการ 
  (7) อธิบดีกรมสรรพากร     เป็นกรรมการ 
 

(8) อธิบดีกรม... 
 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 5 ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. ....และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นการเฉพาะ สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา 
สามารถยื่นคําขอรับหนังสือคนประจําเรือเพ่ืออยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวและทํางานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล 
รวม 2 ฉบับ  

7 ขอทบทวนอัตราและระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ว่างงานตามร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย  

เศรษฐกิจ-สังคม 10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
12 มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)]   

แต่งตั้ง 18 แต่งตั้งคณะกรรมการสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สํารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                       เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563  
 
  วันน้ี (31 มีนาคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference   
ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตจําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
    ประเภท 2 พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการกีฬา)  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาล
    แขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตาม 
    กฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
    การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สําหรับ
    คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถย่ืนคําขอรับหนังสือคน 
    ประจําเรือเพ่ืออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและทํางานกับนายจ้างใน 
    กิจการประมงทะเล รวม 2 ฉบับ  
  6.  เรื่อง  ขอทบทวนอัตราตามร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์  
    วิธีการ และเง่ือนไข ให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน 
    กรณีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19   
    (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
  7.  เรื่อง  ขอทบทวนอัตราและระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามร่าง
    กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย  
    พ.ศ. .... 
 

  เศรษฐกิจ - สงัคม 
 
  8.  เรื่อง  การใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ือการเพ่ิมทุน 
    ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  9.  เรื่อง   การลดหย่อนค่ารายปีและค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินโรงไฟฟ้าจะนะของการไฟฟ้า
    ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ประจําปี 2562 
  10.  เรื่อง   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไป 
    พลางก่อน 
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  11.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยขออนุมัติผูกพัน 
    งบประมาณรายการค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
    Monitoring : EM) พร้อมระบบที่เก่ียวข้อง จํานวน 30,000 เครื่อง  
    วงเงิน 832.50 ล้านบาท  
  12.  เรื่อง  มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและ 
    ให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือ
    ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)]    
  13.  เรื่อง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ 
    ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562  
    วันที่ 7 ตุลาคม 2562 และวันที่ 3 ธันวาคม 2562  
  14.  เรื่องที่   ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก 
    ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2  
 

ต่างประเทศ 
 
  15.  เรื่อง  การบริจาคเงินในการเพ่ิมทุนของสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 
  16.  เรื่อง  การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและการทํางานให้กับ 
    แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาล 
    ประเทศคู่ภาคี 
 

แต่งต้ัง 
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังโฆษกกระทรวงแรงงานและรองโฆษกกระทรวงแรงงาน  
    (ฝ่ายข้าราชการประจํา)  
  18.  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสํารวจ 
    การกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนา 
    พิงคนคร  
  22.   เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตาม
    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 

****************** 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตจําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 2                
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการอนุญาตจําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. กําหนดให้กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 240 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
   2. กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522  
  3. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกใบอนุญาตและการขอรับใบอนุญาตจําหน่ายหรือมีไว้ใน
ครอบครอง การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตจําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง การขอรับใบแทนใบอนุญาต 
พร้อมทั้งแนบเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมตามที่กําหนดไว้ และกําหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตจําหน่ายหรือมีไว้
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2 รวมทั้งกําหนดวิธีการและสถานที่ย่ืนคําขอและการแจ้งต่าง ๆ   
  4. กําหนดวิธีปฏิบัติให้กับผู้รับอนุญาตจําหน่ายมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 
และต้องจัดให้มีการจัดทําบัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 รวมทั้งต้องจัดให้มีการรายงานต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นเดือนและสิ้นปี   
  5. กําหนดให้แบบต่าง ๆ เช่น คําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คําขอต่ออายุใบอนุญาต คําขอรับใบ
แทนใบอนุญาต เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการฯ กําหนดโดยประกาศราชกิจจานุเบกษา   
  6. กําหนดบทเฉพาะกาล   
   6.1 กําหนดให้ใบอนุญาตที่ออกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตน้ันจะ
สิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน และให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทําบัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษที่ดําเนินการภายใต้ใบอนุญาตที่ออก
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน    
   6.2 กําหนดให้คําขอหรือหนังสือขออนุญาตที่ ไ ด้ ย่ืนไว้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2                
(พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับและยัง
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้อนุญาต ให้ถือว่าเป็นคําขอหรือการแจ้ง แล้วแต่กรณี ตามกฎกระทรวงน้ี และหากคํา
ขอดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจากคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติม 
หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็น เพ่ือให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)              
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการกีฬา) ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  เป็นการขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพ่ือสนับสนุนการกีฬาตามพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 596) พ.ศ. 2559 สําหรับการบริจาค
ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ โดยยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สําหรับ
การบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินหรือสินค้าเพ่ือสนับสนุนการกีฬา สําหรับการบริจาคให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย 
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คณะกรรมการกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” หรือกองทุนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมพลศึกษา ที่ได้กระทําต้ังแต่วันที่               
1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง                
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่าง
กฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 ดังน้ี    

การแบ่งส่วนราชการปจัจุบนั การแบ่งส่วนราชการทีข่อปรบัปรุง 
1. สํานักงานเลขานุการกรม  
2. กองเทคโนโลยีการสํารวจและฐานข้อมูลที่ราช
พัสดุ  
3. กองบริหารจัดการกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุ 
4. กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค 
6. กองแผนงาน 
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. สํานักกฎหมาย  
9. สํานักกษาปณ์  
10. สํานักการคลัง 
11. สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด  
12. สํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน 
13. สํานักบริหารเงินตรา 
14. สํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร  
15. สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน  
16. สํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ  
17. สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ  

1. สํานักงานเลขานุการกรม (คงเดิม)  
2. กองเทคโนโลยีการสํารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ (คงเดิม) 
 
3. กองบริหารจัดการกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุ (คงเดิม) 
4. กองบริหารทรัพยากรบุคคล (คงเดิม) 
5. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค (คงเดิม) 
6. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลี่ยนชื่อ)  
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนชื่อ) 
8. กองกฎหมาย (เปลี่ยนชื่อ) 
9. กองกษาปณ์ (เปลี่ยนชื่อ) 
10. กองบริหารการคลัง (เปลี่ยนชื่อ)  
11. สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(คงเดิม)  
12. กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (เปลี่ยนชื่อ) 
13. กองบริหารเงินตรา (เปลี่ยนชื่อ) 
14. กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร (เปลี่ยนชื่อ)   
15. กองประเมินราคาทรัพย์สิน (เปลี่ยนชื่อ) 
16. กองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ (เปลี่ยนชื่อ) 
17. กองพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ (เปลี่ยนชื่อ)  
18. กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน (ต้ังใหม่)

 
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็น
ศาลจังหวัด พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาล
แขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร
ต่อไป   



 

 

 

5 

   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ   
  3. ให้สํานักงานศาลยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม สํานัก
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงาน ก.พ.ร. และคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงาน
และระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ   
  1. กําหนดให้ยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัยและศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาล
จังหวัด และจะเปิดทําการเป็นศาลจังหวัดเมื่อใดให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา   
   2. กําหนดให้ศาลจังหวัดนครไทยมีเขตตลอดท้องที่อําเภอชาติตระการและอําเภอนครไทย ในจังหวัด
พิษณุโลก โดยในระหว่างที่ยังไม่เปิดทําการศาลจังหวัดนครไทย ให้ศาลจังหวัดพิษณุโลกมีเขตอํานาจตลอดท้องที่
อําเภอชาติตระการและอําเภอนครไทยด้วย    
  3. กําหนดให้ศาลจังหวัดพยัคฆภูมิพิสัยมีเขตตลอดท้องที่อําเภอนาเชือก อําเภอนาดูน อําเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย และอําเภอยางสีสุราช ในจังหวัดมหาสารคาม โดยในระหว่างที่ยังไม่เปิดทําการศาลจังหวัดพยัคฆภูมิพิสัย ให้
ศาลจังหวัดมหาสารคามมีเขตอํานาจตลอดท้องที่อําเภอนาเชือก อําเภอนาดูน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอําเภอยางสี
สุราชด้วย  
  4. กําหนดให้ศาลจังหวัดเวียงป่าเป้ามีเขตตลอดท้องที่อําเภอแม่สรวยและอําเภอเวียงป่าเป้า ใน
จังหวัดเชียงราย โดยในระหว่างที่ยังไม่เปิดทําการศาลจังหวัดเวียงป่าเป้า ให้ศาลจังหวัดเชียงรายมีเขตอํานาจตลอด
ท้องที่อําเภอแม่สรวยและอําเภอเวียงป่าเป้าด้วย   
  5. กําหนดให้บรรดาคดีของท้องที่อําเภอชาติตระการและอําเภอนครไทย ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาล
จังหวัดพิษณุโลกในวันเปิดทําการศาลจังหวัดนครไทย ให้คงพิจารณาพิพากษาต่อไปในศาลจังหวัดพิษณุโลก ส่วนคดีที่
ค้างพิจารณาอยู่ในศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย ก่อนวันเปิดทําการศาลจังหวัดนครไทย ให้โอนไปพิจารณา
พิพากษาต่อไปในศาลจังหวัดนครไทย สําหรับบรรดาคดีของท้องที่ดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างที่ศาลจังหวัดพิษณุโลกมี
คําสั่งขังผู้ต้องหาไว้ระหว่างสอบสวนในวันเปิดทําการศาลจังหวัดนครไทย ให้ศาลจังหวัดพิษณุโลกมีอํานาจพิจารณา
เก่ียวกับการขังระหว่างสอบสวนน้ันต่อไป ส่วนการฟ้องคดีให้ย่ืนต่อศาลที่มีเขตอํานาจ และให้ถือว่าผู้ต้องหาน้ันอยู่ใน
อํานาจของศาลที่ชําระคดีดังกล่าว   
  6. กําหนดให้บรรดาคดีของท้องที่อําเภอนาเชือก อําเภอนาดูน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอําเภอยาง
สีสุราช ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลจังหวัดมหาสารคามในวันเปิดทําการศาลจังหวัดพยัคฆภูมิพิสัย ให้คงพิจารณา
พิพากษาต่อไปในศาลจังหวัดมหาสารคาม ส่วนคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย 
ก่อนวันเปิดทําการศาลจังหวัดพยัคฆภูมิพิสัย ให้โอนไปพิจารณาพิพากษาต่อไปในศาลจังหวัดพยัคฆภูมิพิสัย สําหรับ
บรรดาคดีของท้องที่ดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างที่ศาลจังหวัดมหาสารคามมีคําสั่งขังผู้ต้องหาไว้ระหว่างสอบสวนในวันเปิด
ทําการศาลจังหวัดพยัคฆภูมิพิสัย ให้ศาลจังหวัดมหาสารคามมีอํานาจพิจารณาเก่ียวกับการขังระหว่างสอบสวนน้ัน
ต่อไป ส่วนการฟ้องคดีให้ย่ืนต่อศาลที่มีเขตอํานาจ และให้ถือว่าผู้ต้องหาน้ันอยู่ในอํานาจของศาลที่ชําระคดีดังกล่าว  
  7. กําหนดให้บรรดาคดีของท้องที่อําเภอแม่สรวยและอําเภอเวียงป่าเป้า ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาล
จังหวัดเชียงรายในวันเปิดทําการศาลจังหวัดเวียงป่าเป้า ให้คงพิจารณาพิพากษาต่อไปในศาลจังหวัดเชียงราย ส่วนคดี
ที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ก่อนวันเปิดทําการศาลจังหวัดเวียงป่าเป้า ให้โอนไป
พิจารณาพิพากษาต่อไปในศาลจังหวัดเวียงป่าเป้า สําหรับบรรดาคดีของท้องที่ตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ซึ่งอยู่
ระหว่างที่ศาลจังหวัดเชียงรายมีคําสั่งขังผู้ต้องหาไว้ระหว่างสอบสวนในวันเปิดทําการศาลจังหวัดเวียงป่าเป้า ให้ศาล
จังหวัดเชียงรายมีอํานาจพิจารณาเก่ียวกับการขังระหว่างสอบสวนนั้นต่อไป ส่วนการฟ้องคดีให้ย่ืนต่อศาลที่มีเขต
อํานาจ และให้ถือว่าผู้ต้องหาน้ันอยู่ในอํานาจของศาลที่ชําระคดีดังกล่าว  
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5. เรื่อง ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็น
การเฉพาะ สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถย่ืนคําขอรับหนังสือคนประจําเรือเพื่อ
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทํางานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติในหลักการ   
    1.1 ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายว่า
ด้วยการประมง พ.ศ. ....   
    1.2 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถย่ืนคําขอรับหนังสือคน
ประจําเรือเพ่ืออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและทํางานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล  
รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น
เรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  2. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี   
    2.1 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติและออกหนังสือคน
ประจําเรือ    
    2.2 ให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ทร. 
38/1) และบัตรประจําตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)   
   2.3 ให้กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการตรวจสุขภาพและทําประกันสุขภาพของคนต่างด้าว   
   2.4 ให้กระทรวงแรงงานดําเนินการจัดทําสัญญาจ้างและตรวจสอบสัญญาจ้างของคนต่าง
ด้าว และจัดเก็บอัตลักษณ์ (Iris scan) ของคนต่างด้าว และ   
   2.5 ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติดําเนินการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรแก่คนต่างด้าว   
  สาระสําคัญของร่างประกาศ   
  1. ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประมง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังน้ี   
    1.1 ให้ยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง การออก
หนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561    
   1.2 กําหนดให้คนต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนและขอรับหนังสือคนประจําเรือมี 2 กรณี คือ   
     1.2.1 กรณีพิเศษ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (คบต.) โดยคนต่างด้าวไม่จําต้องมีใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว แต่ต้องเป็นผู้ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือ
หนังสือรับรองสถานะบุคคลที่ยังไม่หมดอายุและได้รับการตรวจลงตราโดยมีรอยตราประทับตรวจหนังสือเดินทางขา
เข้า   
    1.2.2 กรณีทั่วไป คนต่างด้าวจะต้องมีใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว   
   1.3 การพิจารณาออกหนังสือคนประจําเรือ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี   
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    1.3.1 เจ้าของเรือจัดทําหนังสือสัญญาจ้าง โดยอย่างน้อยต้องมีการกําหนดให้จ่าย
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนผ่านบัญชีธนาคาร และให้เจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจสอบความ
ถูกต้องของสัญญาจ้างและลงลายมือช่ือกํากับไว้    
    1.3.2 คนต่างด้าวต้องมีใบรับรองการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพมีอายุ
คุ้มครองอย่างน้อยหน่ึงปี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
    1.3.3 การจ้างคนประจําเรือทําหน้าที่แรงงานประมงต้องไม่เกินจํานวนที่เจ้าของ
เรือสามารถจ้างได้ตามท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านนํ้าไทย สําหรับเรือประมงที่
มีขนาดต้ังแต่สิบตันกรอสข้ึนไป หรือเรือประมงที่มีขนาดน้อยกว่าสิบตันกรอส การจ้างคนประจําเรือทําหน้าที่แรงงาน
ประมง ต้องไม่เกินห้าคน   
   1.4 กําหนดให้คนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจําเรือที่กรมประมงออกให้ ซึ่งจะหมดอายุ
วันที่ 30 มีนาคม 2563 และคนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจําเรือกรณีทั่วไปสามารถย่ืนขอต่ออายุหนังสือคน
ประจําเรือได้   
  2. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถยื่นคําขอรับหนังสือ
คนประจําเรือเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทํางานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล มีสาระสําคัญ
เป็นการกําหนดยกเว้นให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือ
เดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล ที่ยังไม่หมดอายุ และได้รับการตรวจลงตราโดยมีรอยตราประทับตรวจ
หนังสือเดินทางขาเข้า และระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรให้มาขึ้นทะเบียน
และย่ืนขอรับหนังสือคนประจําเรือกลุ่มน้ีอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 1 ปีได้ ทั้งน้ี หากคนต่างด้าวผู้ใดประสงค์จะ
ออกนอกบริเวณท่าเทียบเรือประมง คนต่างด้าวผู้น้ันจะต้องได้รับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  
 
6. เรื่อง ขอทบทวนอัตราตามร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้
ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอขอทบทวนอัตราเงินสมทบที่จัดเก็บสําหรับ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ตามร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ให้
ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค
โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตามร่างข้อ 2 จาก “...ให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละสอง
ร้อยสิบเอ็ดบาท” เป็น “...ให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละแปดสิบหกบาท” 
 
7. เรื่อง ขอทบทวนอัตราและระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามร่างกฎกระทรวงการได้รับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอขอทบทวนอัตราและระยะเวลาการได้รับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเน่ืองจากมีเหตุ
สุดวิสัย พ.ศ. .... ดังน้ี 
  1. ข้อ 3 วรรคหน่ึง จาก “ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี
ว่างงานตามมาตรา 79/1 มีสิทธิได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับ
ตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทํางานเน่ืองจากเหตุสุดวิสัยที่นายจ้างรับรองหรือนายจ้างไม่ให้ทํางานเน่ืองจากมี
เหตุสุดวิสัย ทําให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ แต่ทั้งน้ีไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน” เป็น “ให้ลูกจ้างซึ่งเป็น
ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามมาตรา 79/1 มีสิทธิได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงานใน
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อัตราร้อยละหกสิบสองของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทํางานเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย
ที่นายจ้างรับรอง หรือนายจ้างไม่ให้ทํางานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย ทําให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ แต่ทั้งน้ี
ไม่เกินเก้าสิบวัน” 
  2. ข้อ 3 วรรคสอง “ในกรณีหน่วยงานภาครัฐมีคําสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการเพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนท่ีไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนใน
กรณีว่างงานตามมาตรา 79/1 ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่นายจ้างหยุด
ประกอบกิจการตามคําสั่ง แต่ทั้งน้ีไม่เกินหกสิบวัน” เป็น “ในกรณีหน่วยงานภาครัฐมีคําสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบ
กิจการ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามมาตรา 79/1 ในอัตราร้อยละหกสิบสองของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอด
ระยะเวลาที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการตามคําสั่งแต่ทั้งน้ีไม่เกินเก้าสิบวัน” 
 
 

  เศรษฐกิจ - สงัคม 
 
8. เรื่อง การใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการเพ่ิมทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบวงเงินที่จะจัดสรรจากกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
(กองทุนฯ) เพ่ือการเพ่ิมทุนให้แก่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการขยายการดําเนินงาน 
จํานวนไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (คณะกรรมการ
กองทุนฯ) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สืบเน่ืองจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (21 มกราคม 2563) อนุมัติการขยายทุนเรือนหุ้นของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน 20,000 ล้านบาท (จากเดิม 60,000 ล้านบาท เป็น 80,000 ล้าน
บาท) โดยในส่วนของปีงบประมาณ 2563 กระทรวงการคลัง (กค.) เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ใช้เงินจากกองทุนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุนฯ) เพิ่มทุน จํานวน 6,000 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้จัดทําแผนการขอรับ
จัดสรรเงินเพ่ือการเพ่ิมทุนจากกองทุนฯ โดยให้เหตุผลความจําเป็นว่า ธ.ก.ส. มีแผนการขยายงานด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งด้านการอํานวยสินเช่ือและการทํางานร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใน
ปีบัญชี 2563 มีการขยายสินเช่ือเพ่ิมขึ้นสุทธิ จํานวน 101,000 ล้านบาท โดยในส่วนน้ีเป็นการขยายสินเช่ือเพ่ิมเติม
จากแผนงานปกติจํานวน 7 โครงการ รวมวงเงิน 50,000 ล้านบาท ซึ่งจากการประมาณการเติบโตของสินเช่ือปีบัญชี 
2563 – 2567 พบว่า ในกรณีที่ไม่มีการเพ่ิมทุนในปีบัญชี 2563 จะส่งผลให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
(BIS Ratio) เป็นร้อยละ 11.37 และเท่ากับ 8.08 ในภาวะวิกฤตที่มีสินทรัพย์เสี่ยงเพ่ิมขึ้นจากคุณภาพหน้ีที่ลดลง ซึ่ง
ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด (ร้อยละ 8.5) ดังนั้น ธ.ก.ส. จึงมีความจําเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การขยายการดําเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในคราวการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว โดยมีความเห็นเพิ่มเติมให้ ธ.
ก.ส. พิจารณากําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของ ธ.ก.ส. โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมความสามารถในการ
ขยายสินเชื่อ ความสามารถในการบริหารจัดการสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ การบริหารความเสี่ยง และการ
กําหนดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในลักษณะเชิงป้องกัน (pre-emptive) ตามแผนการดําเนินงานที่ ธ.ก.ส. เสนอ 
รวมทั้งให้ ธ.ก.ส. รายงานผลตามตัวชี้วัดดังกล่าวให้กองทุนฯ ทราบ เป็นประจําทุกเดือนด้วย 
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9. เรื่อง  การลดหย่อนค่ารายปีและค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินโรงไฟฟ้าจะนะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย  ประจําปี 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  ดังน้ี  
  1. ลดหย่อนค่ารายปีสําหรับใช้ในการคํานวณภาษีโรงเรือนและท่ีดินสําหรับโรงไฟฟ้าจะนะของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประจําปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 31 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยให้คิดค่ารายปีเป็นจํานวนเงินเท่ากับ 65,661,587.01 บาท ซึ่ง
คํานวณเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินเท่ากับ 8,207,698.38 บาท 
  2. มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน (พน.) จัดทํารายงานเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับจากการ
สูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่ได้จัดทําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบตามบทบัญญัติในมาตรา 27 วรรค
สาม แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. เดิมกระทรวงพลังงานได้เคยเสนอขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาลดหย่อนค่ารายปีเพื่อลดภาระ
ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินที่ต้องชําระให้กับโรงไฟฟ้าจะนะ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 31 วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาต้ังแต่ปี 2552-2558 เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองเปียะ (อบต. คลองเปียะ) อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีข้อพิพาทกันเก่ียวกับการประเมินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของโรงไฟฟ้าจะนะมาโดย
ตลอด  โดยค่าเช่ามาตรฐานกลางที่ อบต. คลองเปียะ ใช้ในการคํานวณค่ารายปีและค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินของ
โรงไฟฟ้าจะนะสูงกว่าที่ กฟผ. คํานวณได้  เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเช่ามาตรฐานกลางอ่ืน โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ
กับองค์การบริหารส่วนตําบลป่าชิงซึ่งมีพ้ืนที่ติดกันกับโรงไฟฟ้าจะนะ  หรือเทศบาลอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นที่ดินที่มีความเจริญ
มากกว่า  ซึ่ง กฟผ. เห็นว่าจํานวนเงินที่ประเมินน้ันสูงเกินไปและเกินกว่าที่ กฟผ. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจจะรับภาระได้ 
ต่อมาในปี 2559-2561 กฟผ. (โรงไฟฟ้าจะนะ) ได้ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินซึ่งคํานวณจากบัญชีราคาค่าเช่า
มาตรฐานกลางเฉล่ียต่อตารางเมตรต่อเดือนตามท่ี กฟผ. คํานวณได้ (ไม่ได้นําเสนอขอคณะรัฐมนตรี) เน่ืองจากอยู่ใน
ช่วงเวลาที่อยู่ในระหว่างที่กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้กําหนดบัญชีราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรต่อ
เดือนเพ่ือใช้ในการประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินประเภทโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง
อ่ืนกับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเน่ืองกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน  ซึ่งเป็นการดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 8 มีนาคม 2559 (เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินของรัฐวิสาหกิจ)  
  2. สําหรับปี 2562 กระทรวงพลังงาน ได้ขอให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ อบต. คลอง
เปียะ ดําเนินการลดหย่อนค่ารายปีและค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปี 2562 ให้โรงไฟฟ้าจะนะ  เน่ืองจาก อบต. 
คลองเปียะ ได้ประเมินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2562 สําหรับโรงไฟฟ้าจะนะสูงกว่าค่ารายปีที่ กฟผ. ประเมิน ดังน้ี  
การประเมินคา่ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ปี 2562 ค่ารายป ี(บาท) ค่าภาษี (บาท) 

อบต. คลองเปียะ 143,337,576.45 17,917,197.06
กฟผ. 36,904,806.65 4,613,100.83
ส่วนต่าง 106,432,769.80 13,304,096.23
 
  3. กระทรวงการคลัง  โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้จัดประชุมหารือเพื่อหาข้อยุติ
ร่วมกันเก่ียวกับการขอลดหย่อนค่ารายปีและค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินโรงไฟฟ้าจะนะของ กฟผ. ประจําปี 2562 
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  กระทรวงพลังงาน  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ อบต. คลองเปียะ และ กฟผ. แล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 17 
ธันวาคม 2562 ในครั้งนี้ กระทรวงการคลังจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาลดหย่อนค่ารายปีสําหรับใช้ในการ
คํานวณภาษีโรงเรือนและท่ีดินสําหรับโรงไฟฟ้าจะนะของ กฟผ. ประจําปี 2562 ตามมติที่ประชุมดังกล่าว โดยให้
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คิดค่ารายปีเป็นจํานวนเงินเท่ากับ 65,661,587.01 บาท ซ่ึงคํานวณเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินเท่ากับ 
8,207,698.38 บาท 
 
10. เรื่อง  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงบประมาณ (สงป.) เสนอ  รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ซึ่งเป็นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 50 ที่บัญญัติให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายใน
ปีงบประมาณที่สิ้นสุดให้ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณทราบ เพื่อจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ เสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
  1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ ต้ังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562-21 กุมภาพันธ์ 2563 
จําแนก
รายจ่าย 

พ.ร.บ.
งบประมาณฯ 
พ.ศ. 2562 

งบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

แผน 

งบประมาณรายจ่าย     
พ.ศ. 2562 ไปพลาง
ก่อนที่จัดสรรแล้ว 

งบประมาณรายจ่าย     
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 

ผลเบิกจ่าย/ก่อหนี ้
  จํานวน ร้อย

ละ/
พ.ร.บ. 

จํานวน ร้อย
ละ/
แผน 

จํานวน ร้อยละ/
จัดสรร 

ภาพรวม 3,000,000.00 1,369,673.32 45.66 1,323,868.20 96.66 1,033,424.30 78.06 
รายจ่าย
ประจํา 

2,350,861.54 1,223,583.77 52.60 1,237,986.28 100.11 995,023.70 80.37

รายจ่าย
ลงทนุ 

649,138.46 133,089.55 20.50 85,881.92 64.53

-เบิกจ่าย 38,400.60 44.71
- ก่อหน้ี 63,808.62 74.30
 
  2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จําแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ 
ประกอบด้วย  
 

    หน่วย : ล้านบาท 
ยุทธศาสตร ์ แผนการใช้จ่าย

งบประมาณ 
งบประมาณทีจั่ดสรรแล้ว เบิกจ่ายแล้ว 

(1) ด้านความมั่นคง 137,278.93 128,345.39
(ร้อยละ 93.49)

77,971.05 
(ร้อยละ 60.75) 

(2) ด้านการสรา้ง
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

136,773.80 133,848.52
(ร้อยละ 97.86)

102,295.21
(ร้อยละ 76.43)

(3) ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
 
 

253,412.40 249,677.38
(ร้อยละ 98.53) 

197,932.79
(ร้อยละ 79.28)
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(4) ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความ 
เหลื่อมล้ําและสร้างการ
เติบโต จากภายใน  

207,328.03 207,061.02
(ร้อยละ 99.87) 

173,888.16
(ร้อยละ 83.98) 

(5) ด้านการจัดการนํ้าและ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

30,729.19 30,449.38
(ร้อยละ 99.09)

17,374.96
(ร้อยละ 57.06)

(6) ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

439,058.29 436,963.72
(ร้อยละ 99.52)

345,633.96
(ร้อยละ 79.10)

(7) รายการค่าดําเนินการ
ภาครัฐ 

165,092.68 137,522.79
(ร้อยละ 83.30)

118,328.17
(ร้อยละ 86.04) 

  สงป. ได้อนุมัติเงินจัดสรร บริหารงบประมาณรายจ่าย และหักงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยรับ
งบประมาณได้รับอนุมัติเงินจัดสรรออกจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว  และการอนุมติั
จัดสรรจะดําเนินการตามจํานวนที่เหลือจากการหักงบประมาณ ทั้งน้ี  คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (14 มกราคม 2563) 
เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นการบริหาร
งบประมาณและเร่งรัดการดําเนินงานของหน่วยรับงบประมาณให้ดําเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องตาม
เป้าหมายภาพรวมของประเทศต่อไป 
 
11. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยขออนุมัติผูกพันงบประมาณรายการค่า
เช่าอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) พร้อมระบบที่เก่ียวข้อง จํานวน 
30,000 เครื่อง วงเงิน 832.50 ล้านบาท  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2563 [เรื่อง ขออนุมัติผูกพันงบประมาณรายการค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Monitoring : EM) พร้อมระบบที่เก่ียวข้อง จํานวน 30,000 เครื่อง] จากวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบ วงเงินรวมจํานวน 720.00 ล้านบาท เป็นวงเงินจํานวน 832.50 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ
โครงการตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว เป็นเงินจํานวน 44.76 ล้านบาท รวมทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 877.26 ล้าน
บาท  
 
12. เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนใน
สภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)]    
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการ
และให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID - 19)] ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังน้ี 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานว่า 
  1. โดยท่ีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลาย
ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ต้องยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 โดย
ได้ออกประกาศ สธ. เรื่อง ช่ือและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ให้โรคโควิด 19 เป็น
โรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
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  2. แม้ว่าปัจจุบัน สธ. และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจาก
ประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพ้ืนที่เสี่ยง
หรือสถานที่ชุมนุม ซึ่งรวมถึงสถานที่ทําการของหน่วยงานภาครัฐที่มีผู้ขอรับบริการเป็นจํานวนมากแล้วก็ตาม แต่โดยที่
การขอรับบริการภาครัฐในหลายกรณีเป็นกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ประชาชนต้องติดต่อขอรับบริการกับหน่วยงาน
ของรัฐภายใต้กรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในขณะที่การให้บริการภาครัฐในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงยึดรูปแบบใน
ลักษณะที่ประชาชนต้องเดินทางมาขอรับบริการด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้ที่ต้องเดินทางมาขอรับบริการมีความเสี่ยงใน
การติดเช้ือโรคโควิด 19 โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
  3. สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานกลางซึ่งมีภารกิจหลักในการยกระดับและประสิทธิภาพใน
การบริหารราชการและให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐเห็นว่าหากโรคโควิด 19 ยังคงแพร่ระบาดต่อเน่ือง
เป็นระยะเวลานานหรือมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น อาจมีผลกระทบต่อการบริหารราชการและการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐได้ ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารราชการและการบริการประชาชนสามารถดําเนินการไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเน่ือง จึงเห็นควรเสนอมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการ
และให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19) เพ่ือรองรับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือฯ ดังกล่าว 
  4. สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษาและพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และพบว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2555 เรื่อง การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตได้มีการกําหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องจัดทําแผนบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตซึ่งครอบคลุมถึงกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติหรือเหตุฉุกเฉินอ่ืนไว้แล้ว แต่แผนบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤตดังกล่าวยังไม่เคยมีการทบทวนหรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี (Digital Disruption) รวมทั้งยังไม่ครอบคลุมถึงกรณีของการแพร่ระบาด
ของโรคร้ายแรงดังเช่นกรณีของโรคโควิด 19 จึงเห็นควรกําหนดมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ
ในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19) 
ดังน้ี 

มาตรการ หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
1. มาตรการเพื่อการปรับเปลี่ยนการให้บรกิารงานอนุมัติ อนุญาต รับรอง จดแจ้ง หรือจดทะเบียนตามกฎหมาย 
   1.1 ให้เร่งประชาสัมพันธ์การให้บริการ e-Service ในทุกช่องทาง รวมถึงให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งประจํา ณ จุดบริการแนะนําประชาชนที่ใช้บริการ
โดยตรงให้ใช้บริการผ่าน e - Service ในการติดต่อราชการครั้งต่อไป 

- หน่วยงานของรัฐที่สามารถให้บริการ
อนุมัติ อนุญาต รับรอง จดแจ้ง หรือรับ
จดทะเบียนผ่านระบบ e – Service 
ได้แล้ว

         เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายช่ืองานบริการ e – Service ของภาครัฐ 
ผ่านช่องทางในความดูแลร่วม 

- สํานักงาน ก.พ.ร. 

   1.2 ให้กําหนดมาตรการช่ัวคราวให้ใช้ช่องทางการรับส่งเอกสารอ่ืน ๆ แทน
การให้ประชาชนเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง เช่น การรับส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ โทรสาร หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) โดยให้ถือว่า
เอกสารหลักฐานที่รับส่งผ่านช่องทางดังกล่าวเป็นหลักฐานโดยชอบตาม
กฎหมายไปพลางก่อน และหากมีความจําเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนหรือใช้
เอกสารต้นฉบับแล้ว ให้เปิดช่องทางให้ประชาชนผู้ขอรับบริการสามารถยืนยัน
ตัวตนหรือแสดงเอกสารต้นฉบับ ณ จุดให้บริการของหน่วยงานของรัฐหลังจาก
สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติได้ 

- หน่วยงานของรัฐที่ ยังไม่สามารถ
ให้บริการอนุมัติ อนุญาต รับรอง จด
แจ้ง หรือรับจดทะเบียนผ่านระบบ e - 
Service ได้ 

   1.3 ให้ทบทวนกฎหมายที่มีการกําหนดให้ต้องมีการต่ออายุใบอนุญาต
สําหรับกิจการหรือการดําเนินการที่มีลักษณะต่อเน่ือง และเสนอร่างพระราช
กฤษฎีกาเพ่ือให้ประชาชนสามารถชําระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทน

- สํานักงาน ก.พ.ร. 
- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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การย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตด้วยตนเองโดยเร่งด่วน เพ่ือลดภาระของ 
ประชาชนในการดําเนินการย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตและลดความหนาแน่น
ของจํานวนผู้ขอรับบริการที่หน่วยงาน 
    1.4 เร่งรัดการดําเนินงานของศูนย์รับคําขออนุญาตผ่านระบบการให้บริการ
ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ให้สามารถให้บริการได้
อย่างเต็มรูปแบบ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทําโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ ดังน้ี

- สํานักงาน ก.พ.ร. 

         1.4.1 เร่งรัดการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ (e - 
Authentication) โดยใช้ฐานข้อมูลเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐสามารถใช้ยืนยันตัวตนผู้ขอรับบริการต่าง ๆ ของภาครัฐและ
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ ทั้งน้ี สามารถเปิดให้ภาคเอกชนผู้ให้บริการ
เกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลร่วมพัฒนาเพ่ือเป็น
ทางเลือกร่วมด้วย 

- สํ า นั ก ง าน พัฒนา รั ฐบาล ดิจิ ทั ล 
(องค์การมหาชน) (สพร.) 
- สํ า นั ก ง าน พัฒนา ธุ ร ก ร รมท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
- มท. (กรมการปกครอง) 

          1.4.2 เร่งรัดหน่วยงานของรัฐให้สามารถบริหารราชการและบริการ
ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยเร่ง
จัดทําแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพ่ือให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชน
และการติดต่อประสานงานระหว่างกันได้ รวมท้ังให้การรับส่งเอกสารระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและประชาชนเป็นไปในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e - 
Document) รวมถึงการออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e - License) ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ทั้งน้ี เพ่ือลดการเดินทางมาติดต่อราชการของประชาชนใน
สภาวะวิกฤตด้วย 

- สํานักงาน ก.พ.ร. 
- สพร. 

           1.4.3 กําหนดแนวทางการรับชําระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – 
Payment) เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้รับค่าธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใดจาก
ประชาชนให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันและเพ่ือให้การบริการประชาชนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Service) สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ 

- กระทรวงการคลัง (กค.) 
  (กรมบัญชีกลาง) 

    1.5 ดําเนินการยกระดับงานบริการประชาชนที่เป็นงานบริการจดแจ้ง เช่น 
การแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรของสํานักงานเขตพ้ืนที่ทั้งหมด
ให้เป็นระบบ e – Service ได้อย่างสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็น
หน่วยงานท้องถิ่นต้นแบบในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพ่ือลด
การเดินทางของประชาชนไปดําเนินการที่สํานักงานเขตพ้ืนที่

- กรุงเทพมหานคร 

            สนับสนุนการดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร - สํานักงาน ก.พ.ร. 
- สพร.

    1.6 พัฒนาการให้บริการประชาชนที่มิใช่งานแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย เช่น งาน
รับแจ้งบันทึกประจําวันเพ่ือเป็นหลักฐาน หรือการรับแจ้งเบาะแสการกระทํา
ความผิดให้สามารถดําเนินการผ่านระบบ e – Service ได้

- ตช. 

2. มาตรการเพิ่มเติมอ่ืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐและลดผลกระทบจากการระบาด
ของโรคโควิด 19 
    2.1 เพ่ิมบริการทางเลือกสําหรับการจัดส่งยาถึงบ้านผู้ป่วยต่อเน่ืองซึ่งไม่
จําเป็นต้องให้แพทย์ตรวจเพ่ิมเติมก่อนรับยา โดยให้ใช้บริการส่งทางไปรษณีย์
หรือผ่านทางบริษัทขนส่งสินค้าแทนการรับยาด้วยตนเอง และให้ผู้ป่วยที่
เลือกใช้บริการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย นอกจากน้ี อาจพิจารณานําเทคโนโลยี

- สธ. 
- โรงพยาบาลของรัฐ 
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หุ่นยนต์ (Robotics) มาใช้ในการให้บริการทางการแพทย์เพ่ือช่วยลดการสัมผัส
ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์หรือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือด้วย
    2.2 เร่งรัดพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) โดยใช้
เทคโนโลยีสนเทศและการส่ือสารหรืออุปกรณ์มัลติมีเดียมาใช้ควบคู่ กับ
นวัตกรรมทางการแพทย์และระบบโทรคมนาคมเฉพาะทางรองรับระบบดูแล
สุขภาพทางไกล เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ที่มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มา
ช่วยในการคัดกรองโรคระบบให้คําปรึกษาด้านสุขภาพทางไกล

- สธ. 

    2.3 เร่งรัดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
การเรียนที่สถานศึกษา เช่น การเรียนการสอนผ่านทางโทรทัศน์ (Education 
Channel) การศึกษาผ่านทางออนไลน์ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้บุคลากร
ทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีในการสอนทางไกลเพ่ือรองรับกรณีที่มีความ
จําเป็นต้องมีการปิดสถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
วิทยาศาสตร ์วิจัย และนวัตกรรม 

3. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
    3.1 เพ่ิมช่องทางการเข้าสู่ระบบการประเมินอาการและการดูแลตนเอง
เบ้ืองต้น (Self – Screening Application) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
หน่วยงานหรือจัดทําเป็นแอปพลิเคชัน นอกเหนือจากช่องทางผ่าน Line 
Application ในปัจจุบัน โดยอาจจัดทําเป็นรายการตรวจสอบ (Checklist) 
เพ่ือให้ประชาชนใช้ในการประเมินความเสี่ยงเบ้ืองต้น รวมทั้งควรพัฒนาระบบ
ตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot) ซึ่งปัจจุบันให้บริการอยู่แล้วผ่านทาง Line 
Application เพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์หรือแนะนําการดูแลตนเองของ
ประชาชนได้มากขึ้น รวมถึงการนําเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) มาใช้ในการ
ให้บริการข้อมูลเบ้ืองต้น ณ ท่าอากาศยาน พ้ืนที่เสี่ยง หรือแหล่งชุมชน

- สธ. (กรมควบคุมโรค) 

    3.2 นําระบบ SMS มาใช้ในแจ้งเตือนข้อมูลเก่ียวกับโรคโควิด 19 ให้แก่ผู้
เดินทางเข้าประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 

- กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 
- สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

    3.3 ให้ปรับเปลี่ยนข้อความอัตโนมัติของสายด่วน 1111 ศูนย์บริการภาครัฐ
เพ่ือประชาชน โดยกําหนดช่องทางลัดสําหรับเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับโรคโควิด 19 
เป็นลําดับแรก รวมทั้งเพ่ิมข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์โรคโควิด 19 ในหน้าหลัก
ของเว็บไซต์ http://www.1111.go.th 

- สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

    3.4 ในระยะต่อไปให้เร่งรัดพัฒนาระบบศูนย์กลางการเข้าถึงข้อมูลและ
บริการภาครัฐสําหรับประชาชน (Citizen Portal) เพ่ือใช้เป็นช่องทางหลักใน
การสื่อสารกับประชาชน โดยออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจได้ 

- สพร. 

   เพื่อให้มาตรการทั้งหมดข้างต้นมีการนําไปปฏิบัติและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เห็นควร
ดําเนินการ ดังนี้ 
   (1) ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยดําเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (business continuity plan) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2555 ให้เป็นปัจจุบัน โดยนํามาตรการที่กําหนดในข้อ 3.1 – 3.4 มาผนวกไว้ในแผนฯ รวมทั้งปรับปรุงแผนฯ 



 

 

 

15 

ให้สามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานได้ ทั้งน้ี การปรับเปลี่ยนแผนการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤตนั้นให้มุ่งเน้นการนําระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e – Service) รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
บริหารงานและให้บริการประชาชนด้วย 
   (2)  ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจัดส่งแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตที่ปรับปรุง
แล้วเสร็จให้สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนมิถุนายน 2563 เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการยกระดับ
ประสิทธิภาพการบริการภาครัฐต่อไป 
 
13. เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5,000 
บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2562 วันที่ 7 ตุลาคม 2562 และวันที่ 3 ธันวาคม 2562  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอขยายระยะเวลาดําเนินการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครวัเรือนละ 5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 วันที่ 7 ตุลาคม 
2562 และวันที่ 3 ธันวาคม 2562 จากเดิมกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย
พิบัติ ครัวเรือนละ 5,000 บาท ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยขยายระยะเวลาดําเนินการฯ ออกไปถึงวันที่                
30 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายการน้ี  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า  
  1. ผลการดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ โดยธนาคารออมสินได้โอนเงินผ่านระบบ
พร้อมเพย์สําเร็จ จํานวน 68,860 ครัวเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 344,300,000 บาท และอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 
71 ครัวเรือน (ธนาคารออมสินยืนยันการโอนผ่านระบบพร้อมเพย์ จํานวน 10 ครัวเรือน และอยู่ระหว่างจังหวัด
ตรวจสอบยืนยัน จํานวน 61 ครัวเรือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563)   
   2. ขณะนี้ การดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5,000 บาท ยังไม่เสร็จสิ้น 
อยู่ระหว่างธนาคารออมสินและจังหวัดดําเนินการตรวจสอบข้อมูล เพ่ือความถูกต้อง ครบถ้วน โดยไม่สามารถ
ดําเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด (31 มีนาคม 2563) เน่ืองจากได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อประชาชน และกระทรวง
สาธารณสุขได้ประกาศเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แล้ว สถานการณ์ดังกล่าว 
ส่งผลกระทบให้การดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5,000 บาท ล่าช้า จึงมีความ
จําเป็นต้องขอขยายเวลาดําเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท ออกไปอีก 6 
เดือน จากเดิมกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5,000 
บาท ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยขอขยายระยะเวลาดําเนินการฯ ออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่
กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายการน้ี  
 
14. เรื่อง ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบ
จากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 
  สาระสําคัญ 
  กระทรวงการคลังเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ดังน้ี 
  1. มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับ
ผลกระทบอ่ืน ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
  จากการเปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบลงทะเบียน ต้ังแต่วันเสาร์ที่ 28 ถึงวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 
เวลา 07.00 น. พบว่า ผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบสิทธิจํานวนทั้งสิ้น 18.8 ล้านคน จึงได้มีการประเมิน
ว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจะมีเพ่ิมกว่าที่ได้ประมาณการไว้ อีกทั้ง ตามมาตรา 54 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 
กําหนดให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มาตรา 40 ซึ่งมีจํานวนประมาณ 5 ล้านคน ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนใน



 

 

 

16 

กรณีว่างงานตามร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ. .... ที่
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไว้ จึงจําเป็นต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกันตนกลุ่มน้ีที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งช่วยเหลือ
กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 33 บางส่วนที่ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันสังคมแต่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-
19) จํานวน 70,676 คน อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กลุ่มอ่ืน ๆ น้ัน กระทรวงแรงงานและ
สํานักงานประกันสังคมจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป 
      ในการน้ี กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับ
มาตรการชดเชยรายได้ฯ เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง ดังน้ี 
      1.1 ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิของมาตรการชดเชยรายได้ฯ ให้ครอบคลุมทั่วถึงผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากเดิม จํานวน 3 ล้านคน เป็น จํานวน 9 ล้านคน  
      1.2 เ พ่ือให้สามารถชดเชยรายได้ให้แก่ผู้ ไ ด้รับผลกระทบได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที 
กระทรวงการคลังขอนํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวนไม่เกิน 45,000 ล้านบาท ที่ได้รับจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2563 มาใช้ในการชดเชยรายได้ครั้งแรก ในเดือนเมษายน 2563 ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบที่ได้รับสิทธิตามมาตรการ
ชดเชยรายได้ฯ ไปพลางก่อน สําหรับในเดือนต่อ ๆ ไป กระทรวงการคลังจะได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดหาแหล่ง
เงินที่เหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง  
      1.3 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินสนับสนุนที่ได้รับตามมาตรการชดเชยรายได้ฯ 
โดยให้กรมสรรพากรเสนอร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
      ทั้งน้ี การดําเนินมาตรการชดเชยรายได้ฯ เข้าข่ายลักษณะของกิจกรรม มาตรการหรือโครงการ 
ตามบทบัญญัติในมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง
ของรัฐ (ประกาศคณะกรรมการฯ) เรื่อง การดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ
หรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. 2561 โดยกระทรวงการคลังได้จัดทํารายละเอียดข้อมูลที่ต้องนําเสนอตาม
บทบัญญัติในมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ เรียบร้อยแล้ว  
  2. โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
      โครงการสินเช่ือฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. เรียกเก็บดอกเบ้ียเงินกู้ภายใต้โครงการสินเช่ือฯ 
ในอัตราดอกเบ้ียคงที่ (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.20 ต่อปี ซึ่งธนาคารออมสิน 
และ ธ.ก.ส. มีต้นทุนผันแปร (Variable Cost) อยู่ที่ร้อยละ 2.56 และ 2.90 ตามลําดับ ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนเงิน 
(Cost of Fund) อยู่ที่ร้อยละ 1.56 และร้อยละ 1.90 ตามลําดับ และค่าใช้จ่ายในการกันเงินสํารองอย่างน้อยธนาคาร
ละร้อยละ 1.00 ของสินเช่ือที่อนุมัติ 
      ดังน้ัน กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับ
โครงการสินเช่ือฯ เพ่ือให้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ดําเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามที่กล่าวข้างต้น 
โดยไม่กระทบต่อฐานะและผลการดําเนินงาน โดยพิจารณาอนุมัติวงเงินงบประมาณเพ่ิมเติมสําหรับโครงการสินเช่ือฯ 
ของธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. จํานวนไม่เกิน 1,600 ล้านบาท เพ่ือชดเชยต้นทุนการดําเนินงาน (วงเงิน 40,000 
ล้านบาท * ร้อยละ 2 * ระยะเวลา 2 ปี) โดยแบ่งเป็นของธนาคารออมสินไม่เกิน 800 ล้านบาท และ ธ.ก.ส. ไม่เกิน 
800 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีต่อ ๆ ไป 
      การดําเนินโครงการสินเช่ือฯ เข้าข่ายลักษณะของกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตาม
บทบัญญัติในมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ และประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องการดําเนินกิจกรรม 
มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. 2561 โดย
กระทรวงการคลังได้จัดทํารายละเอียดข้อมูลที่ต้องนําเสนอตามบทบัญญัติในมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ วินัยการเงินการ
คลังฯ เรียบร้อยแล้ว 
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      การดําเนินมาตรการดังกล่าวยังเข้าข่ายตามบทบัญญัติในมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงิน
การคลังฯ ซึ่งธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการมาตรการดังกล่าว 
และกระทรวงการคลังในฐานะผู้เสนอเรื่องดังกล่าว ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถดําเนินการได้ตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่กล่าวข้างต้น ทั้งน้ี กระทรวงการคลังได้จัดทํารายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการ
ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติในมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ เรียบร้อยแล้ว นอกจากน้ี 
ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ต้องจัดทําบัญชีสําหรับการดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย
แยกต่างหากจากบัญชีการดําเนินงานทั่วไป พร้อมทั้งเสนอรายงานผลการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิต่อรัฐมนตรี เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามนัยบทบัญญัติมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ 
      ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กําหนดอัตราชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ของ
หน่วยงานของรัฐในการดําเนินกิจกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลังฯ ได้กําหนดอัตรายอดคงค้างรวมทั้งหมดของภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ 
ในการดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 28 ต้องมียอดคงค้างทั้งหมดรวมกันไม่เกิน
ร้อยละสามสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยกระทรวงการคลังขอเรียนว่า ณ สิ้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 ภาระ
ที่รัฐต้องรับชดเชยตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ มียอดคงค้างจํานวน 893,826.812 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 27.93 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 (วงเงิน 3,200,000 ล้านบาท) ซึ่งหาก
รวมภาระทางการคลังที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนา
ปี ปีการผลิต 2562/63 (เพ่ิมเติม) ของกระทรวงพาณิชย์ จํานวน 682.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.02 
ของจํานวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 และโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพ่ือซื้อปัจจัย
การผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563 ของกระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน 10,236.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อย
ละ 0.32 ของจํานวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 จะส่งผลให้ยอดคงค้างทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน 
904,746.172 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 28.27 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ดังน้ัน หากมี
การดําเนินมาตรการดังกล่าวจํานวนรวมท้ังสิ้น 1,600 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.05 ของจํานวนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 จะส่งผลให้ภาระที่รัฐต้องรับชดเชยมียอดคงค้างเพ่ิมขึ้นเป็นจํานวน 
906,346.172 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 28.32 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ซึ่งยังคงไม่เกิน
อัตราร้อยละ 30 ที่คณะกรรมการฯ ได้ประกาศกําหนดไว้ 

ต่างประเทศ 
 
15. เรื่อง การบริจาคเงินในการเพิ่มทุนของสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการบริจาคเพ่ิมทุนในสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International 
Development Association : IDA) ครั้งที่ 19 (IDA 19) ของประเทศไทย จํานวน 159.91 ล้านบาท โดยแบ่งชําระ
ออกเป็น 9 งวด ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2572 โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กค.) และสํานัก
งบประมาณ (สงป.) ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
  สมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (IDA) เป็นสถาบันในกลุ่มธนาคารโลกมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่ประเทศกําลังพัฒนาท่ียากจนท่ีสุดในรูปแบบเงินให้เปล่า (Grant) และเงินกู้เง่ือนไขผ่อน
ปรน ในครั้งน้ีกระทรวงการคลังเสนอให้ไทยบริจาคเงินเพ่ิมทุนใน IDA ครั้งที่ 19 (IDA 19) จํานวน 159.91 ล้านบาท 
โดยแบ่งชําระออกเป็น 9 งวด ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2572 และสามารถบริจาคในรูปแบบเงินบาทได้ จึง
ไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
  การบริจาคเพ่ิมทุนใน IDA 19 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) และเป็นการรักษาจุดยืนของประเทศไทยที่สนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ย่ังยืนแก่ประเทศกําลังพัฒนาที่มีฐานะยากจน  ซึ่งรวมถึงประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง 
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โดยประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากผลการพัฒนาของประเทศเหล่าน้ีในทางอ้อม ผ่านช่องทางการค้า การลงทุน 
และความเช่ือมโยงของภูมิภาคและเป็นการส่งเสริมบทบาทภูมิภาคอาเซียนในการเป็นกําลังสําคัญเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกต่อไป 
 
16. เรื่อง การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและการทํางานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามา
ทํางานตามข้อตกลงท่ีรัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและการทํางาน
ให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี ทั้งน้ี  มิให้นํามาตรา 
12 (10) และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาบังคับใช้แก่คนต่างด้าว โดยให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องดําเนินการตามท่ีกําหนด ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ ดังน้ี  
  1. กระทรวงมหาดไทย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  
พ.ศ. 2522 โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศ ดังน้ี  
   1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสําหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานใน
ราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานหรือบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน กรณี
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  เพ่ือผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา 
ลาว เมียนมา) ซึ่งเข้ามาทํางานตาม MoU ที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดสามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็น
การช่ัวคราวได้ต่อไปจนถึงระยะเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ณ 
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เพ่ิมเติม (หากมี)  
   2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและเมียนมา  ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางาน
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 64 แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม กรณีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 
กัมพูชาและเมียนมา ซึ่งเข้ามาทํางานในประเทศไทยโดยใช้บัตรผ่านแดน ที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด 
สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวได้ต่อไปจนถึงระยะเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามที่มีการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินฯ เพ่ิมเติม (หากมี)  
  2. กระทรวงแรงงาน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง  การอนุญาตให้คน
ต่างด้าวทํางานในราชอาณาจักร  เป็นกรณีพิเศษตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 เพ่ือผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่การอนุญาตทํางานสิ้นสุดสามารถทํางานไปพลางก่อนได้  จนถึงระยะเวลาตาม
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 หรือสิ้นสุด
ระยะเวลาตามท่ีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เพ่ิมเติม (หากมี)  
  3. หลังสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินการ ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงดําเนินการตรวจสอบ
ปราบปราม จับกุมดําเนินคดีนายจ้าง แรงงานผิดกฎหมายที่ลักลอบทํางานและผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  
   สาระสําคัญ  
  การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและการทํางานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามา
ทํางานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเภทคู่ภาคี มีดังน้ี 

1. กลุ่มเป้าหมาย : เป็นคนต่างด้าว 2 กลุ่มคือ  
   1.1 คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน 
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หนังสือเดินทาง และได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานหรือบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่วาระการจ้างงานครบสี่ปีและระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรสิ้นสุดลง แต่ไม่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ก่อนหรือในวันที่ 30 เมษายน 2563 
   1.2 คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและเมียนมา ซึ่งถือบัตรผ่านแดนตามมาตรา 13 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานในราชอาณาจักรตามมาตรา 64 แห่งพระราช
กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและการอนุญาตให้พํานักในเขต
พ้ืนที่ชายแดนที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุด  และไม่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ก่อนหรือในวันที่ 30 เมษายน 
2563  
  2. ลักษณะการดําเนินการ : เป็นการผ่อนปรนให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานตามข้อตกลงที่รัฐบาล
ไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคีอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและทํางานได้ต่อไป  
  3. ระยะเวลา : การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  การอนุญาตให้ทํางานเป็นไปตามประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563  
  ทั้งน้ี หากมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เพ่ิมเติม ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานออก
ประกาศให้ครอบคลุมตามระยะเวลาดังกล่าวได้ โดยอนุโลม  
  4. ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามที่มีการประกาศฯ เพ่ิมเติม (หากมี) แรงงานต่าง
ด้าวต้องเดินทางออกจากราชอาณาจักรภายในระยะเวลาตามประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีเก่ียวข้อง 
 

แต่งต้ัง 
17. เรื่อง การแต่งต้ังโฆษกกระทรวงแรงงานและรองโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจํา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอการแต่งต้ังโฆษกกระทรวงแรงงาน
และรองโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจํา) สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี       
   รง. มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งผู้บริหารภายในหน่วยงาน ดังน้ัน เพ่ือให้งานด้านการสื่อสารองค์กร 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ และการดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้มีคําสั่งยกเลิกคําสัง่
เดิมที่แต่งต้ัง นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นโฆษกกระทรวงแรงงาน และแต่งต้ัง
โฆษกกระทรวงแรงงานชุดใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี   
  1. นางเธียรรตัน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่าย
ข้าราชการประจํา)   
   2. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นรองโฆษกกระทรวงแรงงาน 
(ฝ่ายข้าราชการประจํา)   
 
18. เรื่องที่ 2 แต่งต้ังคณะกรรมการสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 
พ.ศ. 2497 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่                
24 มีนาคม 2497 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ และแต่งต้ังคณะกรรมการสํารวจการกักตุน
โภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบ ดังน้ี 
  (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    เป็นประธานคณะกรรมการ 
  (2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย    เป็นกรรมการ 
  (3) ปลัดกระทรวงพาณิชย์     เป็นกรรมการ 
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  (4) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เป็นกรรมการ 
  (5) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม     เป็นกรรมการ 
  (6) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ    เป็นกรรมการ 
  (7) อธิบดีกรมสรรพากร     เป็นกรรมการ 
  (8) อธิบดีกรมศุลกากร     เป็นกรรมการ 
  (9) อธิบดีกรมการค้าภายใน    เป็นกรรมการ 
  (10) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   เป็นกรรมการ 
  (11) อธิบดีกรมการปกครอง     เป็นกรรมการ และเลขานุการ  
  โดยให้สํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายไพศาล 
หรูพาณิชย์กิจ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ให้ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งการแต่งต้ังข้าราชการให้ไปดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต
ประจําต่างประเทศดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว   
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งต้ัง นายธนาวัฒน์  
สังข์ทอง กรรมการร่างกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็น
วันที่มีคําสั่งให้รักษาราชการแทน เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
21. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพฒันาพงิคนคร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ใน
ฐานะกํากับดูแลสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร รวม 3 คน แทนผู้ที่ลาออก ดังน้ี    
  1. นายณอคุณ สิทธิพงศ ์   เป็น ประธานกรรมการ  
  2. นายเบญจพล นาคประเสริฐ  เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
  3. นายราม สุภา    เป็น กรรมการภาคเอกชน  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  
 
22.  เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการส่งเสรมิคุณธรรมแหง่ชาติ ตามระเบียบสาํนัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการสง่เสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จํานวน 10 รูป/คน เน่ืองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดํารงตําแหน่งครบ
วาระสองปี ดังน้ี   
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  1. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต)  2. นายสันติ เสือสมิง 3. นายมาโนช แจ้งมุข                
4. พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) 5. นายกิตติพันธ์ ใจดี 6. นายปรารพ เหล่าวานิช  
7. นายกล้า สมตระกูล  8. นายบัญชา พงษ์พานิช 9. นายอภิชัย พันธเสน 10. นายเกริก มีมุ่งกิจ  
    ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ดังน้ี  
   1. นายวิชิต แสงทองสถิตย์  กรรมการ  
  2. นายพิพัฒน์ ขันทอง  กรรมการ  
  3. นายอิทธิ พงศ์อุสรา   กรรมการ    
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังแทนน้ีให้อยู่ในตําแหน่งตามวาระ
ของผู้ซึ่งตนแทน   

.............. 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง) 

 


