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สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี 17 มีนาคม 2563
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
http://www.thaigov.go.th
วันนี้ (17 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล พลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
กฎหมาย

1.
เรื่อง รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไว ในครอบ
ครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. ....
2.
เรื่อง รางกฎกระทรวงความปลอดภัยในการดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร ที่ใชเครื่อง
ปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย พ.ศ. ....
3.
เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม
พ.ศ. 2514 (การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได
ปโตรเลียม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561)
4.
เรื่อง รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในที่จับสัตวนํ้าซึ่ง
เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ - สังคม

5.
เรื่อง ขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 บี เพื่อทําเหมืองแรของหางหุนสวนจํากัด เจริญผล
การศิลา ที่จังหวัดชุมพร
6.
เรื่อง ขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 เอ เพื่อทําเหมืองแรของบริษัท เทพอุทิศธุรกิจ
จํากัด ที่จังหวัดกาญจนบุรี
7.
เรื่อง ขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 บี เพื่อตออายุประทานบัตรทําเหมืองแรของหาง
หุนสวนจํากัด เพชรสมุทร (1970) ที่จังหวัดเพชรบุรี
8.
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการโครงการกอสรางอุโมงคระบายนํ้าคลองพระยาราชมนตรีจากคลอง
ภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย
9.
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการคาและการลงทุน ครั้งที่ 1/2563
10. เรื่อง มาตรการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
11. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด – 19) ครั้งที่ 1/2563
12. เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ 2563 งบกลางรายการเงิน
สํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ตามมาตรการดาน
การงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณภัยแลง
13. เรื่อง การปรับแนวทางประเมินสวนราชการและองคการมหาชน ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563
เพื่อรองรับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย พันธุใหม 2019 (COVID-19)
14. เรื่อง คําแนะนําเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต ประเพณีตาง ๆ และพิธีทางศาสนาใน
สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
15. เรื่อง การเสนอตัวเปนเจาภาพการจัดการแขงขันกีฬาเอเชียนอินดอรและมาเชี่ยลอารทเกมส ครั้งที่ 6
ค.ศ. 2021
ตางประเทศ

่
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16. เรื่อง รายงานผลการประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุมประเทศ
CLMTV (กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม)

ตางประเทศ)
รัฐมนตรี)

แตงตั้ง

17.

เรื่อง

การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการ

18.

เรื่อง

การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (สํานักนายก

19.
20.
21.
22.
23.

เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปา
เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูชวยรัฐมนตรี

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

1. เรื่อง รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชน
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือ
มีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลว ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดใหผูอนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองหรือใช
ประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ได เมื่อผูขออนุญาตเปนหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคลหรือสภากาชาดไทย และ
มีความประสงคที่จะผลิต ขาย นําเขา สงออกหรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 เพื่อ
ประโยชนของทางราชการในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ หรือการวิเคราะห หรือ
การศึกษาวิจัยทางการแพทยหรือวิทยาศาสตร
2. กําหนดใหผูรับอนุญาตผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท
1 ที่ประสงคจะขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอผูอนุญาต โดยระบุเหตุผลและความ
จําเปนในการขออนุญาต พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐาน คือ (1) สําเนาใบอนุญาตผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองหรือ
ใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 (2) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ และจํานวนหรือปริมาณของวัตถุออก
ฤทธิ์ในประเภท 1 ที่จะขาย ทั้งนี้ ใหขายแกหนวยงานที่ไดรับใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออก
ฤทธิ์ในประเภท 1 เทานั้น
3. กําหนดใหผูรับอนุญาตผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท
1 ที่ประสงคจะขออนุญาตสงออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอผูอนุญาต โดยระบุเหตุผลและ
ความจําเปนในการขออนุญาต พรอมดวยสําเนาใบอนุญาตผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออก
ฤทธิ์ในประเภท 1
4. เมื่อผูอนุญาตไดรับคําขอรับใบอนุญาตแลวใหผูอนุญาตออกใบรับคําขอใหแกผูขออนุญาตไวเปนหลัก
ฐาน และใหตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐานวามีความถูกตองและครบถวนหรือไม ในกรณที่คําขอรับ
ใบอนุญาตหรือเอกสารหรือหลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหผูอนุญาตแจงใหผูขออนุญาตแกไขเพิ่มเติมคําขอรับใบ
อนุญาต หรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐานใหถูกตองและครบถวนภายในระยะเวลาที่ผูอนุญาตกําหนด
5. กําหนดใหในกรณีที่ผูอนุญาตมีคําสั่งไมอนุญาตใหมีหนังสือแจงใหผูขออนุญาตทราบพรอมดวยเหตุผล
้ ้
็
่ ่
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และสิทธิอุทธรณ ทังนี ภายในเจ็ดวันนับแตวันทีมีคําสังไมอนุญาต
6. กําหนดใหในกรณีที่ผูรับอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง หรือใชประโยชนซึ่ง
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอผูอนุญาตพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐาน
7. กําหนดใหผูกําหนดใหรับอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่ง
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 จะผลิต ขาย นําเขาหรือเก็บไวซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ได เฉพาะในสถานที่ที่ระบุไวในใบ
อนุญาตเทานั้น และในกรณีที่ผูรับอนุญาตประสงคจะยาย เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ผลิต สถานที่ขาย สถานที่นําเขา
หรือสถานที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ดังกลาว ใหยื่นคําขอตอผูอนุญาตพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐาน
8. กําหนดใหผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ที่จะมีการนําเขาหรือสงออกวัตถุ
ออกฤทธิ์ในปรเภท 1 ในแตละครั้ง ตองไดรับใบอนุญาตเฉพาะคราวทุกครั้งที่นําเขาหรือสงออก โดยยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตอผูอนุญาตพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานสําหรับกรณี ดังนี้
8.1 กําหนดใหระบุชื่อ จํานวนหรือปริมาณ และรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1
รวมทั้งชื่อและที่ตั้งของสถานที่ทําการของผูผลิตหรือผูสงวัตถุออกฤทธิ์นั้นเขามาในราชอาณาจักร และวิธีการในการนําเขา
มาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ดังกลาวดวย ทั้งนี้ ในกรณีเพื่อประโยชนของทางราชการในการปองกันและปราบปราม
การกระทําความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ ใหยกเวนการแสดงชื่อและที่ตั้งของสถานที่ทําการของผูผลิตหรือผูสงวัตถุออก
ฤทธิ์นั้นเขามาในราชอาณาจักร
8.2 กําหนดใหแนบใบอนุญาตนําเขาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ของประเทศผูรับหรือหนังสือ
รับรองซึ่งออกโดยหนวยงานของรัฐของประเทศปลายทางผูรับวัตถุออกฤทธิ์นั้น ซึ่งระบุชื่อ ชนิด จํานวนหรือปริมาณ และ
รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 รวมทั้งชื่อและที่ตั้งของสถานที่ทําการของผูนําเขาวัตถุออกฤทธิ์ของ
ประเทศผูรับและวิธีการในการสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์นั้นดวย ทั้งนี้ ในกรณีเพื่อประโยชนของทางราชการในการปองกัน
และปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ ใหยกเวนการแสดงเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวได แตตองมี
หนังสือจากหนวยงานของรัฐของประเทศปลายทางที่แสดงความจํานงขอใหสงวัตถุออกฤทธิ์ไปยังประเทศนั้นเพื่อประโยชน
ดังกลาว
9. กําหนดใหใบอนุญาตนําเขาหรือสงออกเฉพาะคราวซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ตองมีสําเนาใบ
อนุญาตและมีหมายเลขกํากับไวที่สําเนาใบอนุญาตดวย
10. กําหนดใหการนําเขาหรือสงออกเฉพาะคราวซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ใหผูรับอนุญาตปฏิบัติตาม
เงื่อนไข ดังตอไปนี้
10.1 นําวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ที่ตนนําเขาหรือสงออกมาใหพนักงานเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ณ ดานตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์เพื่อทําการตรวจสอบ
10.2 นําเขาหรือสงออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ตามชนิดที่ระบุไวในใบอนุญาตเฉพาะคราว
และไมเกินจํานวนหรือปริมาณที่ระบุไวในใบอนุญาตเฉพาะคราว ในกรณีที่ไมสามารถสงออกไดตามจํานวนหรือปริมาณดัง
กลาว ใหแจงตอเลขาธิการเพื่อแกไขใบอนุญาตใหถูกตองตามจํานวนหรือปริมาณที่สงออกจริง
10.3 ในกรณีเปนการนําเขา ใหจัดสงสําเนาใบอนุญาตสงออกของเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศ
ที่สงออกนั้นมาพรอมกับวัตถุออกฤทธิ์หนึ่งฉบับ และจัดใหเจาหนาที่ดังกลาวสงสําเนาใบอนุญาตสงออกมายังสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาหนึ่งฉบับดวย
11. กําหนดใหผูรับอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ผูใด
ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนวัตถุออกฤทธิ์ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอผู
อนุญาตกอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอตออายุใบอนุญาต
12. กําหนดใหการยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ใหยื่นคําขอ ณ สถานที่กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา สธ. สถานที่อื่นตามที่เลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือใหยื่นคําขอ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใด โดยคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกและการลดภาระแกผูขออนุญาต ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่เลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหถือวามีผลชอบดวยกฎหมายเชน
เดียวกับการยื่นคําขอโดยเอกสาร
13. กําหนดใหในกรณีที่ผูรับอนุญาตผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครอง หรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 1 เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยทางการแพทย หรือวิทยาศาสตรไดทําการศึกษาวิจัยเสร็จสมบูรณแลวหรือยุติ
โครงการศึกษาวิจัย โดยมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 คงเหลือในความครอบครอง ใหผูรับอนุญาตแจงความจํานงเปน
หนังสือตอผูอนุญาตเพื่อขอทําลายวัตถุออกฤทธิ์ที่เหลือนั้น
่
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14. กําหนดใหใบอนุญาตทีออกตามกฎกระทรวง ฉบับที 1 ฉบับที 11 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระ
ราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2521)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2559 ใชบังคับจนถึงวันกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนกวาใบอนุญาตนั้นจะ
สิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน
15. กําหนดใหบรรดาคําขอใด ๆ ที่ไดยื่นไวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังอยูในระหวางการ
พิจารณาของผูอนุญาต ใหถือวาเปนคําขอตามกฎกระทรวงนี้ในกรณีที่คําขอตามวรรคหนึ่งมีขอแตกตางไปจากคําขอตาม
กฎกระทรวงนี้ ใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งใหผูขออนุญาตแกไขเพิ่มเติมหรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมไดตามความ
จําเปน เพื่อใหการเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
2. เรื่อง รางกฎกระทรวงความปลอดภัยในการดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียรที่ใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงความปลอดภัยในการดําเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรที่ใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รับความเห็นของสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไปดวย
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดนิยามคําวา “สถานประกอบการ” “การหยุดเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรระยะยาว” “ผูรับใบ
อนุญาต” และ “คณะกรรมการความปลอดภัย”
2. กําหนดใหผูรับใบอนุญาตเปนผูรับผิดชอบหลักดานความปลอดภัยในการดําเนินการสถานประกอบการ
รวมถึงกิจกรรมโดยผูรับเหมา ผูออกแบบ ผูกอสราง ผูวิจัย หรือบุคคลอื่น โดยไมสามารถถายโอนความรับผิดชอบนี้ได จัด
ใหมีโครงสรางการบริหารจัดการองคกรที่แสดงแผนภูมิการบังคับบัญชาและหนาที่รับผิดชอบแตละตําแหนงตั้งแตผูบริหาร
สูงสุด คณะกรรมการความปลอดภัย ผูจัดการหนวยเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย เจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่อง
ปฏิกรณนิวเคลียร เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี เจาหนาที่ดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร และเจาหนาที่
ฟสิกสสุขภาพ กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุขัดของที่มีผลกระทบตอความปลอดภัยตองแจงใหสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ทราบทันที รวมทั้งตองจัดใหมีแผนปองกันอัคคีภัย แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี แผนการจัดการความเสื่อมของเครื่อง
ปฏิกรณนิวเคลียร เปนตน
3. กําหนดใหผูรับใบอนุญาตตองเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย ใหเปนไปตามขีดจํากัดและเงื่อนไขการ
เดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยตามที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร
ฉบับสมบูรณและเงื่อนไขในใบอนุญาต จัดทําขั้นตอนการเดินเครื่อง จัดใหผูมีหนาที่เกี่ยวกับการเดินเครื่องไดรับการอบรม
เกี่ยวกับการเดินเครื่อง เปนตน
4. กําหนดใหผูรับใบอนุญาตแจงสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติทราบถึงแผนและรายการซอมบํารุงการทดสอบ
ตามระยะเวลาและการตรวจสอบสภาพเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนที่สําคัญตอความปลอดภัยเปน
ลายลักษณอักษรบนพื้นฐานของรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียรฉบับสมบูรณ
5. กําหนดใหการจัดการแกนเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยตองมีการวิเคราะหความปลอดภัยดวยวิธีการ
คํานวณที่เหมาะสม รวมทั้งผูรับใบอนุญาตจะตองตรวจสอบวาแกนเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยและเชื้อเพลิงนิวเคลียรอยู
ในสภาพที่สมบูรณ ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีการตรวจวัดรังสีและวัสดุกัมมันตรังสีในสิ่งแวดลอม
6. กําหนดใหกรณีการหยุดเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรระยะยาว (extended shutdown) ซึ่งไมรวมถึง
การหยุดเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเปนระยะเวลานาน เพื่อวัตถุประสงคในการซอมบํารุงหรือการปรับปรุงแกไขเครื่อง
ปฏิกรณนิวเคลียร โดยผูรับใบอนุญาตตองจัดเตรียมแผนการหยุดเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยระยะยาวและการดําเนิน
การทางเทคนิคเพื่อรักษาสภาพใหเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยและเชื้อเพลิงนิวเคลียรคงอยูในสภาพที่ปลอดภัย
3. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียมพ.ศ. 2514 (การ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561)
็
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวง ฉบับที .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงิน
ไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให
ดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดใหหนี้สูญที่จะจําหนายจากบัญชีลูกหนี้ตองเปนหนี้ที่มีลักษณะดังตอไปนี้
1.1 ตองเปนหนี้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการปโตรเลียม หรือหนี้ที่ได
รวมเปนเงินไดในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อการเสียภาษีเงินไดปโตรเลียมโดยไมรวมถึงหนี้ที่ผูเปนหรือเคยเปนกรรมการเปน
ลูกหนี้ไมวาหนี้นั้นจะเกิดขึ้นกอนหรือในขณะที่ผูนั้นเปนกรรมการ
1.2 ตองเปนหนี้ที่ยังไมขาดอายุความและมีหลักฐานโดยชัดแจงที่สามารถฟองลูกหนี้ได
2. กําหนดใหการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แตละรายมีจํานวนเกิน 2,000,000
บาทขึ้นไป ตองมีการดําเนินการดังตอไปนี้
2.1 ติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณี โดยมีหลักฐานการติดตามทวงถามอยางชัด
แจง แตไมไดรับชําระหนี้ โดยปรากฏวา
2.1.1 ลูกหนี้ถึงแกความตาย เปนคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานวาหายสาบสูญไป และไมมี
ทรัพยสินใด ๆ จะชําระหนี้ได หรือ
2.1.2 ลูกหนี้เลิกกิจการ และมีหนี้ของเจาหนี้รายอื่นมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของ
ลูกหนี้อยูในลําดับกอนเปนจํานวนมากกวาทรัพยสินของลูกหนี้
2.2 ดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพง หรือไดยื่นคําขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอื่นฟอง
ในคดีแพง และในกรณีนั้น ๆ ไดมีหมายบังคับคดีของศาลแลว และมีรายงานการบังคับคดีครั้งแรกของ เจาพนักงานบังคับ
คดี แตลูกหนี้ไมมีทรัพยสินใด ๆ จะชําระหนี้ได หรือ
2.3 ดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีลมละลายหรือไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้ราย
อื่นฟองในคดีลมละลาย หรือในคดีที่ผูชําระบัญชีรองขอใหศาลพิพากษาใหลูกหนี้เปนบุคคลลมละลาย และในกรณีนั้น ๆ
ไดมีการประนอมหนี้กับลูกหนี้โดยศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยกับการประนอมหนี้นั้น หรือลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคล
ลมละลาย และไดมีการแบงทรัพยสินของลูกหนี้ครั้งแรกหรือศาลไดมีคําสั่งปดคดีแลว
3. กําหนดใหการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แตละรายมีจํานวนไมเกิน
2,000,000 บาท ตองมีการดําเนินการดังตอไปนี้
3.1 ติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณี โดยมีหลักฐานการติดตามทวงถามอยางชัด
แจงและไมไดรับชําระหนี้
3.2 ดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพงและศาลไดมีคําสั่งรับคําฟอง หรือไดยื่นคําขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่
ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีแพงและศาลไดมีคําสั่งรับคําขอนั้นแลว หรือ
3.3 ดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีลมละลายและศาลไดมีคําสั่งรับคําขอนั้นแลว หรือไดยื่นคําขอรับ
ชําระหนี้ในคดีที่ถูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีลมละลาย หรือในคดีที่ผูชําระบัญชีรองขอใหศาลพิพากษาใหลูกหนี้เปนบุคคล
ลมละลาย และศาลไดมีคําสั่งรับคําขอรับชําระหนี้นั้นแลว
4. กําหนดใหหนี้ของลูกหนี้รายใดที่ไดดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ
กระทรวงนี้ครบถวนแลวในรอบระยะเวลาบัญชีใด ใหจําหนายเปนหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ และใหถือเปนรายจายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น เวนแตกรณีการดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพงหรือคดีลมละลาย ใหถือเปนรายจายในรอบระยะเวลา
บัญชีที่ศาลไดมีคําสั่งรับคําฟองคําขอเฉลี่ยหนี้ หรือคําขอรับชําระหนี้ และกรณีการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ในสวนที่
ไดปลดหนี้ หรือประนอมหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ใหถือเปนรายจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ศาลไดมีคําสั่งเห็น
ชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ แลวแตกรณี
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในที่จับสัตวนํ้าซึ่งเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในที่
จับสัตวนํ้าซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
้
้ ่
้ ่ 
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1. กําหนดระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตใหทําการเพาะเลียงสัตวนําในทีจับสัตวนําซึงเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดินของพนักงานเจาหนาที่ โดยใหแจงผลการพิจารณาไปยังผูขอรับใบอนุญาตภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นสุด
หวงเวลาได (เดิม ภายใน 30 วัน) ใหสอดคลองกับการดําเนินการตรวจสอบแหลงทําการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและจํานวนของผู
ขอรับใบอนุญาต
2. กําหนดเงื่อนไขที่ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ เชน ตองติดตั้งโคมไฟหรือเครื่องหมายบริเวณที่เพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าใหชัดเจน ไมใชสารเคมี ยา หรือสิ่งอื่นใดซึ่งทางราชการมีประกาศหามใชในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า กําหนดใหมีการ
ยกเวนแกผูรับใบอนุญาตไมตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวสําหรับสัตวนํ้าบางชนิด กรณีการเพาะเลี้ยงหอยทะเลไมตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําจัดหรือการปองกันมิใหสัตวนํ้าที่เพาะเลี้ยงหลุดออกนอกที่เพาะเลี้ยง เพื่อใหสอดคลองกับ
สภาพขอเท็จจริงของหอยทะเลซึ่งมีขนาดเล็กและไมลอยนํ้าทําใหไมสามารถนําหอยทะเลหรือซากของหอยทะเลขึ้นมา
กําจัดบนบกอยางถูกสุขลักษณะได และไมสามารถปองกันมิใหหอยหลุดออกพื้นที่เพาะเลี้ยงไดเชนกัน
3. กําหนดหลักเกณฑการโอนใบอนุญาตซึ่งสามารถกระทําไดโดยไมมีขอจํากัดเฉพาะการโอนใหบุพการี คู
สมรส หรือผูสืบสันดานของผูรับใบอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในที่จับสัตวนํ้าซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา 44 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการ
ประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
เศรษฐกิจ - สังคม

5. เรื่อง ขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 บี เพื่อทําเหมืองแรของหางหุนสวนจํากัด เจริญผลการศิลา ที่จังหวัด
ชุมพร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 บี เพื่อทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ตามคําขอประทานบัตรที่ 1/2559 ของหางหุนสวนจํากัด เจริญผลการศิลา ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 และวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมนํ้า
ชั้นที่ 1 บี เพื่อทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสรางตามคําขอประทานบัตรที่ 1/2559 ของ
หางหุนสวนจํากัด เจริญผลการศิลา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 และขอผอนผันการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ที่กําหนดใหโครงการที่จะขออนุมัติผอนผัน
การใชพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 เพื่อการทําเหมือง การตออายุประทานบัตรทําเหมืองแร และการตออายุการอนุญาตเขาทํา
ประโยชนในพื้นที่ปาไมจะตองเปนโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่เดิมที่มีการทําเหมืองมากอน ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 บี เพื่อทําเหมืองแรแลว กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรจะไดดําเนินการใหครบถวนถูกตองตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวของกอนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรตอไป
2. พื้นที่คําขอประทานบัตรดังกลาว มีเนื้อที่ทั้งหมด 204 – 2 – 10 ไร ทับพื้นที่ประทานบัตรเดิมที่
28511/15271 ของหางหุนสวนฯ ซึ่งหมดอายุแลวเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และเปนที่ปาที่ไดยื่นคําขออนุญาตเขาทํา
ประโยชนในเขตพื้นที่ปาไมแลว นอกจากนี้ พื้นที่ดังกลาวไมเปนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ ไมเปนพื้นที่ตองหามสําหรับ
การทําเหมืองตามระเบียบและกฎหมายของสวนราชการตาง ๆ รวมถึงเปนพื้นที่ที่ถูกกําหนดไวในเขตแหลงแรเพื่อการทํา
เหมือง ภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการแร พ.ศ. 2560 – 2564 ดวย การปดประกาศการขอประทานบัตรไมมีผูรอง
เรียนคัดคาน รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลสะพลีไดแจงความเห็นชอบในการขอประทานบัตร และคณะกรรมการผู
ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานเหมืองแร ไดใหความเห็นชอบกับรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการแลว เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 และจากการประเมินพบวาโครงการมีความ
คุมคาทางเศรษฐกิจและสังคมตอทองถิ่นและประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาความเสียหายจากผลกระทบสิ่งแวดลอมที่
อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไมมีขอขัดของ
6. เรื่อง ขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 เอ เพื่อทําเหมืองแรของบริษัท เทพอุทิศธุรกิจ จํากัด ที่จังหวัด
กาญจนบุรี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 เอ เพื่อทําเหมืองแร โดโลไมต
ตามคําขอประทานบัตรที่ 1/2553 ของบริษัท เทพอุทิศธุรกิจ จํากัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533
่
่
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และวันที 21 กุมภาพันธ 2538 ตามทีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
บริษัท เทพอุทิศธุรกิจ จํากัด ไดยื่นคําขอประทานบัตรที่ 1/2553 ชนิดแรโดโลไมต ที่ตําบลปากแพรก
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ 224 ไร 3 งาน 04 ตารางวา โดยขอทับพื้นที่บางสวนของประทานบัตรที่
22110/13577 ของบริษัทเทพอุทิศการแร จํากัด ชนิดแรโดโลไมต และประทานบัตรที่ 22111/13578 ของนางชูศรี สม
สมัย ชนิดแรโดโลไมต และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งเปนการขอประทานบัตรทับในพื้นที่
ประทานบัตรเดิมที่ครบกําหนดสิ้นอายุแลวเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมไดเห็นชอบการเขาใชประโยชนในพื้นที่ลุมนํ้าแปลงดังกลาว โดยใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระ
ทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด และใหดําเนินการขออนุญาตใหถูก
ตองตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกอนเขาดําเนินการในพื้นที่ ตลอดจนการปดประกาศการขอ
ประทานบัตรไมมีผูรองเรียนคัดคาน สํานักงานเทศบาลตําบลปากแพรกเห็นชอบคําขอประทานบัตรแปลงดังกลาว และ
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเหมืองแรและคณะกรรมการสิ่ง
แวดลอมแหงชาติเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการแลว ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแรไดตรวจสอบพื้นที่แลว มีสภาพแวดลอมและการใชประโยชนไมเปลี่ยนแปลงไปจากรายงานการวิเคราะหผลก
ระทบสิ่งแวดลอมของโครงการที่ไดเห็นชอบไวและไมกอใหเกิดมลภาวะหรือสรางความขัดแยงกับราษฎรในพื้นที่ นอกจาก
นี้ พื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ที่อยูในกรอบแผนแมบทการบริหารจัดการแร พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (31
กรกฎาคม 2561) เห็นชอบแลว โดยภายใตแผนแมบทดังกลาวไดกําหนดใหพื้นที่ที่ปรากฏวามีแหลงแรอุดมสมบูรณและ
มูลคาทางเศรษฐกิจสูง เปนเขตแหลงแรเพื่อการทําเหมือง ซึ่งรวมถึงพื้นที่ตามประทานบัตร คําขอ ตออายุประทานบัตร
และคําขอประทานบัตรที่ไดออกใหหรือไดยื่นไวตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 กอนวันที่พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560
มีผลบังคับใช
7. เรื่อง ขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 บี เพื่อตออายุประทานบัตรทําเหมืองแรของหางหุนสวนจํากัด เพชร
สมุทร (1970) ที่จังหวัดเพชรบุรี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 บี เพื่อตออายุประทานบัตรทํา
เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ตามคําขอตออายุประทานบัตรที่ 1/2558 ของหางหุนสวน
จํากัด เพชรสมุทร (1970) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2538 และวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ทั้งนี้ เมื่อหนวยงานเจาของพื้นที่อนุญาตใหเขาทําประโยชนในพื้นที่แลว ให อก. โดย
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ดําเนินการใหครบถวนถูกตองตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
กอนการพิจารณาอนุญาตใหตออายุประทานบัตรตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
1. กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมนํ้าชั้น
ที่ 1 บี เพื่อตออายุประทานบัตรทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ตามคําขอ ตออายุ
ประทานบัตรที่ 1/2558 ของหางหุนสวนจํากัด เพชรสมุทร (1970) ซึ่งเปนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
15 พฤษภาคม 2533 ที่กําหนดหลักการการอนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมเพื่อการทําเหมืองแรในกรณีการตออายุ
การอนุญาตในที่เดิมที่เคยไดรับอนุญาตมากอนและเปนพื้นที่ที่อยูในเขตพื้นที่อนุรักษ ในเขตพื้นที่ตนนํ้าชั้นที่ 1 ใหนําเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเปนราย ๆ ไป และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2538 ที่กําหนดใหพื้นที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขอผอนผันในครั้งนี้อยูในพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 บี ของลุมนํ้าภาคตะวันตก
โดยการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในขั้นตอนนี้ไมไดเปนการพิจารณาอนุญาตใหทําเหมืองแร แตเปนการดําเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของขางตนเทานั้น ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่
1 บี และหนวยงานเจาของพื้นที่อนุญาตใหเขาทําประโยชนในพื้นที่แลว กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้น
ฐานและการเหมืองแรจะไดดําเนินการใหครบถวนถูกตองตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกอนการ
พิจารณาอนุญาตใหตออายุประทานบัตรตอไป
2. พื้นที่คําขอตออายุประทานบัตรของหางหุนสวนจํากัด เพชรสมุทร (1970) เปนการขอทําเหมืองหิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ที่ตําบลหนองชุมพลเหนือ อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 127 ไร
2 งาน 60 ตารางวา ซึ่งประทานบัตรครบกําหนดสิ้นอายุแลว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 โดยพื้นที่ดังกลาวอยูในพื้นที่ที่
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนดเขตแหลงหินอุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2540 ไมเปนแหลงธรรมชาติอัน
 ้ ่
้
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ควรอนุรักษ และไมเปนพืนทีตองหามสําหรับการทําเหมืองตามระเบียบและกฎหมายของสวนราชการตาง ๆ รวมทังการ
ดําเนินการตามคําขอตออายุประทานบัตรเปนไปตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ ไกแก
2.1 การยื่นคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ปาไมตอกรมปาไมตามพระราชบัญญัติปาไม
พ.ศ. 2484
2.2 การพิจารณาของคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพิจารณาการจัดการหนาเหมืองใหปลอดภัย และ
ตรวจสอบกํากับดูแลการทําเหมืองใหถูกตองตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 บริเวณเขาอีบิด ซึ่งแตงตั้งโดยจังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งคณะกรรมการไตรภาคีฯ ไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินการคําขอตออายุประทานบัตรแปลงนี้แลว
2.3 การตรวจสอบพื้นที่โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรรวมกับสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมปาไม ซึ่งปรากฏวา
สภาพพื้นที่คําขอตออายุประทานบัตร และการใชประโยชนพื้นที่ไมเปลี่ยนแปลงไปจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่ง
แวดลอม ไมมีปญหาการรองเรียนคัดคานที่เกี่ยวกับคําขอตออายุประทานบัตร และการเขาใชประโยชนในพื้นที่ไมกอใหเกิด
มลภาวะหรือสรางความขัดแยงกับราษฎรในพื้นที่
2.4 การพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งคณะกรรมการผูชํานาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ไดใหความเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
2.5 การพิจารณาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งไดเห็นชอบใหหางหุนสวน
จํากัด เพชรสมุทร (1970) เขาใชพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 บี ที่จังหวัดเพชรบุรี โดยใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลก
ระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด และใหดําเนินการขออนุญาตใหถูก
ตองตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกอนเขาดําเนินการในพื้นที่
2.6 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา
13 วรรคสอง บัญญัติใหรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการตามพระราชบัญญัติสง
เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ที่คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลก
ระทบสิ่งแวดลอมไดใหความเห็นชอบแลว สามารถนําไปใชเพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือประกอบ
การพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายได ภายในระยะเวลาหาปนับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ดังนั้น รายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 จึงสามารถนําไปใชเพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีไดภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
2.7 พื้นที่คําขอตออายุประทานบัตรนี้ หางหุนสวนจํากัด เพชรสมุทร (1970) ไดยื่นคําขอตออายุ
ประทานบัตร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 กอนวันที่พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช อีกทั้งพื้นที่ดังกลาวยัง
เปนพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติใหใชประโยชนเพื่อกิจการเหมืองหินอุตสาหกรรม และเปนพื้นที่ที่กระทรวง
อุตสาหกรรมประกาศกําหนดเขตแหลงหินอุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2540 จึงถือเปนพื้นที่ที่แผนแมบทการ
บริหารจัดการแร พ.ศ. 2560 – 2564 กําหนดเปนเขตแหลงแรเพื่อการทําเหมือง ดังนั้น การอนุญาตใหทําเหมืองที่
กระทรวงอุตสาหกรรมจะดําเนินการตามขั้นตอนภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาอนุมัติการขอผอนผันการใช
ประโยชนพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 บี จึงเปนไปตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 มาตรา 19
2.8 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรอยูระหวางการฟองรองดําเนินคดีกับหางหุนสวน
จํากัด เพชรสมุทร (1970) ในกรณีการทําเหมืองในพื้นที่ซึ่งไมไดรับอนุญาตประทานบัตร และกรณีทําเหมืองในเขตหามทํา
เหมือง (Buffer Zone) ซึ่งการดําเนินคดีดังกลาวยังไมถึงที่สุด อยางไรก็ตาม การดําเนินคดีทางแพงตอผูยื่นคําขอตออายุ
ประทานบัตร หรือในกรณีที่ผูขอแพคดีทางแพง ไมทําใหผูขอขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 จึงสามารถ
ดําเนินการเพื่ออนุญาตคําขอตออายุประทานบัตรตอไปได
8. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการโครงการกอสรางอุโมงคระบายนํ้าคลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติให มท. [กรุงเทพมหานคร (กทม.)] ดําเนินการโครงการกอสรางอุโมงคระบายนํ้าคลอง พระยาราชมนตรี จาก
คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย มีกําหนดแผนงานโครงการ 7 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570) กรอบวงเงิน
งบประมาณ 6,130 ลานบาท
2. อนุมัติใหกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 เพื่อดําเนินการโครงการกอสราง
้

้ ้
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อุโมงคระบายนําฯ วงเงินภาระผูกพันทังสิน 6,130 ลานบาท โดยขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เปนเงิน 3,065 ลานบาท
และจะใชเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบ เปนเงิน 3,065 ลานบาท
3. มอบหมายใหสํานักงบประมาณ (สงป.) และ กทม. รวมกันพิจารณาจัดหาแหลงเงินเพื่อ สนับสนุนการดําเนินการ โค
รงการฯ ใหเปนไปตามแผนงานตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติดําเนินการ
โครงการกอสรางอุโมงคระบายนํ้าคลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย โดยขออนุมัติใหกอหนี้
ผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 (7 ป) เพื่อดําเนินการโครงการกอสรางอุโมงคระบายนํ้าฯ วงเงิน 6,130 ลาน
บาท ซึ่งกรุงเทพมหานครจะขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เปนเงิน 3,065 ลานบาท และจะใชเงินงบประมาณของ
กรุงเทพมหานครสมทบ เปนเงิน 3,065 ลานบาท ทั้งนี้ จะใชจายเกี่ยวกับคากอสราง (6,000 ลานบาท) และคาจางที่
ปรึกษาควบคุมงานกอสราง (130 ลานบาท) สําหรับสาระสําคัญของโครงการฯ ครอบคลุมเกี่ยวกับวัตถุประสงคเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายนํ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝงตะวันตกและรองรับปริมาณนํ้าหลากจากพื้นที่ตอนบนของ
กรุงเทพมหานครใหระบายลงสูโครงการแกมลิง “คลองมหาชัย – คลองสนามชัย” และจะดําเนินโครงการตามแนวคลอง
พระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย ความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 64
ตารางกิโลเมตร ในเขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตบางบอน และเขตบาง ขุนเทียน โดยกอสรางอุโมงคระบายนํ้า ขนาดเสน
ผานศูนยกลางไมนอยกวา 5 เมตร ความยาวประมาณ 9.195 กิโลเมตร ทั้งนี้ โครงการฯ ผานความเห็นชอบในหลักการ
จากคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 และคณะรัฐมนตรีได
มีมติ (14 มกราคม 2563) อนุมัติในหลักการการยื่นคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการกอ
หนี้ผูกพันขามปงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาท ขึ้นไป
9. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการคาและการลงทุน ครั้งที่ 1/2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
เจรจาการคาและการลงทุน ครั้งที่ 1/2563 ตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เสนอ
และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติคณะกรรมการตอไป
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการคาและการลงทุน
ครั้งที่ 1/2563 ตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เสนอ และมอบหมายใหหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการตามมติคณะกรรมการตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
สศช. รายงานวา
1. คณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการคาและการลงทุน ไดมีการประชุมครั้งที่ 1/2563เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563
โดยสรุปผลการประชุมที่สําคัญ ดังนี้
มาตรการ
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1) มาตรการดานการเงินการคลัง ประกอบดวย 3 มาตรการยอย ไดแก
- การหักคาใชจาย 2.5 เทา สําหรับรายจายเพื่อการนําเขาเครื่องจักรจากตาง
ประเทศที่เกิดขึ้นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563
- การยกเวนภาษีอากรสําหรับการนําเขาเครื่องจักรจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการลงทุนผานธนาคารเพื่อการสงออกและ
การนําเขา วงเงิน 5,000 ลานบาท ทั้งนี้ คาดวามาตรการฯ นี้ จะสามารถกระตุน
การลงทุนไดประมาณ 1.1 แสนลานบาท

2) มาตรการกระตุนการลงทุนภาคเอกชน ประกอบดวย
2 มาตรการ
ยอย ไดแก
- มาตรการกระตุนการลงทุนขนาดใหญ โดยขยายสิทธิประโยชนในการลดหยอน
ภาษีเงินได รอยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ป สําหรับการลงทุนในป 2563 และ 2564
ซึ่งเปนสิทธิประโยชนที่มากกวามาตรการ Thailand Plus
- มาตรการสรางความเชื่อมโยงสูเศรษฐกิจฐานราก โดยใหเอกชนที่ใหความชวย
เหลือวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป โดย
กําหนดวงเงินยกเวนภาษีฯ รอยละ 120 ของเงินชวยเหลือ
3) การเรงรัดการลงทุนภาครัฐ ประกอบดวย 4 มาตรการ ไดแก
- การเรงรัดการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ป พ.ศ. 2563 – 2564 ไดแก
โครงการ
การดําเนินการ
- มอบหมายหนวยงานรับผิดชอบเรงรัดการ
ดําเนินการผลักดันการประกาศใชพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินและรายงานการ
โครงการที่ไดรับอนุมัติจาก วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใหแลวเสร็จ
คณะรัฐมนตรี แตยังไม
โดยเร็ว
สามารถดําเนินการได
- มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการ
จํานวน 16 โครงการ วงเงิน นโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) และกรมบัญชี
345,367 ลานบาท
กลาง พิจารณาแนวทางการแกไขปญหาใน
ขั้นตอนการคัดเลือกเอกชน เพื่อเสนอคณะ
กรรมการฯ พิจารณาตอไป
ใหรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบเรงเตรียมความ
โครงการลงทุนที่เตรียมเสนอ
พรอมเพื่อใหสามารถดําเนินการไดทันทีที่ได
ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใน
รับอนุมัติ รวมทั้งใหเตรียมแผนบริหาร
ป 2563 จํานวน 10
โครงการโดยเรงผูกพันสัญญาในสวนที่ใชเงิน
โครงการ วงเงิน 203,080
รายไดไปกอน
ลานบาท

มอบหมายใหกระทรวงการคลัง (กค.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (สกท.) รวมกันพิจารณากําหนดมาตรการสงเสริมการลงทุนที่มี
ความครอบคลุมปจจัยการประกอบธุรกิจอยางครบถวน ไมเฉพาะการจัดหา
เครื่องจักร และควรผลักดันใหผูประกอบการเขารวมลงทุนกับโครงการตางๆ
ของชุมชนพื้นที่ดวย

มอบหมายให
- สกท. เรงนําเสนอมาตรการฯ ใหคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณา
เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนตอไป
- กระทรวงมหาดไทยพิจารณาทบทวนกฎหมายที่อาจเปนอุปสรรคตอการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย อาทิ การถือครองกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมของชาว
ตางชาติเพิ่มมากขึ้น

มอบหมายใหหนวยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/ โครงการทั้งภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ เรงรัดการดําเนินงานตามความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกร
รมการฯ และใหสํานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนแหลงเงินงบประมาณ
ตามความเหมาะสมและจําเปนตอไป

โครงการที่ควรเรงรัดใน
ใหหนวยงานที่รับผิดชอบเตรียมความพรอม
ปงบประมาณ 2563 – 2564
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
จํานวน 35 โครงการ วงเงิน
พิจารณา และให สคร. จัดประชุมเพื่อเรงรัด
642,011 ลานบาท
การเบิกจายงบลงทุน
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- โครงการลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม วงเงินลงทุนป 2562-2564
จํานวน 44 โครงการ วงเงิน 1,794,774 ลานบาท ใหกระทรวงคมนาคมเรงรัด
การเตรียมความพรอมโครงการที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลวเพื่อใหสามารถ
ดําเนินโครงการไดทันที และเรงรัดกรอบระยะเวลาของโครงการที่จะเสนอคณะ
รัฐมนตรีใหเร็วขึ้น รวมทั้งใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเรงนํา
เสนอโครงการที่เอกชนรวมลงทุนกับรัฐตอคณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุน
ระหวางรัฐและเอกชน
- การลงทุนดานพลังงาน ใหกระทรวงพลังงานเรงรัดการดําเนินโครงการโรงไฟฟา
ชุมชนภายในครึ่งปแรกของป 2563 และรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน รัฐวิสาหกิจดานพลังงาน ในการผลักดัน
การลงทุนสาขาพลังงานที่จะสงผลกับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
เชน การลงทุนในสถานีอัดประจุไฟฟา เปนตน
- การจัดการทรัพยากรนํ้า ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของในการผลักดันโครงการดานนํ้าขนาดเล็กใหสามารถดําเนินการไดโดยเร็ว
เพื่อกระตุนการลงทุนระยะสั้นระหวางที่รอรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับ
โครงการลงทุนขนาดใหญและโครงการสําคัญ ๆ
4) แผนการเจรจาการคาระหวางประเทศของประเทศไทย ในระยะที่ผานมามีการ
จัดทําความตกลงการคาเสรี (FTA) จํานวน 13 ฉบับ และอยูระหวางการเจรจา
จํานวน 5 ฉบับ สงผลใหมูลคาการคาระหวางไทยกับคูเจรจาเพิ่มสูงขึ้น โดยอันดับ รับทราบผลการดําเนินงานของ พณ. และมอบหมายให พณ. ประสานกับ
1 คือ FTA อาเซียนที่มีมูลคาการคารวมเติบโตถึงรอยละ 855.3 นับจากที่มีผล กระทรวงการตางประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดการเจรจาในความ
บังคับใชเมื่อป 2536 ในสวนของการเตรียมการเจรจากรอบใหมๆ เชน
ตกลงการคา CPTPP ไทย-ฮองกง และ ไทย – EU ตลอดจนสนับสนุนใหมี
Comprehensive and Progressive Agreement
กองทุนรองรับผลกระทบจากความตกลงการคาเสรี เนื่องจากเปนกลไกสําคัญ
for Trans-Paciﬁc Partnership (CPTPP) และการฟนการเจรจา FTA ไทย-EU ที่ชวยแกไขเยียวยาและตอบโจทยขอกังวลของผูไดรับผลกระทบ และขอให
กระทรวงพาณิชย (พณ.) ไดดําเนินการศึกษาประเมินผลดี ผลเสีย แนวทางรองรับ หนวยงานตาง ๆ สนับสนุนดวย รวมทั้งพิจารณาใหความสําคัญกับการจัด
ปรับตัว รวมถึงหารือเพื่อระดมความเห็นผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนทั่วประเทศ ทําความตกลงทางการคาในรูปแบบ Partnership ซึ่งผลสําเร็จของความ
และอยูระหวางการเสนอผลการศึกษาและการรับฟงความคิดเห็นตอที่ประชุมคณะ ตกลง
กรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ รวมทั้ง อยูระหวางการหารือถึง
จะสงผลตอการยอมรับของประเทศคูคาและบทบาทประเทศไทยในเวทีโลก
แนวทางปรับปรุง/พัฒนากลไกการชวยเหลือตลอดจนพิจารณาเกี่ยวกับการขอจัด ตอไป
ตั้งกองทุนชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจาก FTA และการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของผูผลิตและผูประกอบการในประเทศ

10. เรื่อง มาตรการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในการลดภาระคาใชจายดาน
สาธารณูปโภคพื้นฐานสําหรับประชาชนตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอดังนี้
สาระสําคัญของเรื่อง
มท. เสนอวา สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบตอธุรกิจ
ของประเทศไทยในภาพรวม โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว การชะลอตัวของเศรษฐกิจในภาคธุรกิจ ภาค
อุตสาหกรรม และการดํารงชีวิตของประชาชนทุกระดับ กระทรวงมหาดไทยจึงเห็นสมควรเสนอมาตรการชวยเหลือ
ประชาชนผูที่ไดรับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนและเปนการลดภาระคาใชจายสาธารณูปโภคพื้นฐานสําหรับประชาชน ดังนี้
1. มาตรการดานไฟฟา (การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค)
(1) มาตรการที่ 1 ลดคาไฟฟารอยละ 3 สําหรับผูใชไฟฟาทุกประเภท เปนระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน
– มิถุนายน 2563) คาดวาจะใชงบประมาณรวม 5,160 ลานบาท แบงเปน การไฟฟานครหลวง คาดวาจะใชงบประมาณ
1,600 ลานบาท และการไฟฟาสวนภูมิภาคคาดวาจะใชงบประมาณ 3,560 ลานบาท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงานดําเนินการลดคาไฟฟาในอัตรารอยละ 3 และพิจารณาใชเงินคืนรายได เพื่อใหการไฟฟามีฐานะการ
เงินตามเกณฑที่กําหนดมาเปนแหลงเงินในการสนับสนุนการลดคาไฟฟา
(2) มาตรการที่ 2 ขยายระยะเวลาการชําระคาไฟฟา สําหรับผูใชไฟฟาประเภทกิจการเฉพาะอยาง
้
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(ธุรกิจโรงแรม และกิจการใหเชาพักอาศัย) โดยไมคิดดอกเบีย ตลอดระยะเวลาการผอนผันโดยไมมีการงดจายไฟฟาเปนการ
ชั่วคราว และผอนผันไดไมเกิน 6 เดือนของแตละรอบบิล สําหรับใบแจงคาไฟฟา ประจําเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563
ทั้งนี้ ผูใชไฟฟาที่มีความประสงคขอรับความชวยเหลือสามารถติดตอไดที่สํานักงานการไฟฟาในพื้นที่
(3) มาตรการที่ 3 การคืนเงินประกันการใชไฟฟา ใหผูใชไฟฟาประเภทที่ 1 บานอยูอาศัย และ
ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก รวม 22.17 ลานราย วงเงิน 32,700 ลานบาท แบงเปน การไฟฟานครหลวง จํานวน 3.87
ลานราย วงเงิน 13,000 ลานบาท และการไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน 18.30 ลานราย วงเงินประมาณ 19,700 ลานบาท
สามารถใชสิทธิขอคืนเงินประกันการใชไฟฟาที่วางไวตามขนาดเครื่องวัดหนวยไฟฟา ทั้งนี้ ผูวางหลักประกันการใชไฟฟา
สามารถตรวจสอบสิทธิและแจงความประสงค พรอมยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อขอคืนเงินประกันผานชองทางตาง ๆ ทั้งนี้
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานจะออกประกาศการคืนเงินประกันการใชไฟฟา โดยการไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาคจะเรงกําหนดแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดในการดําเนินการคืนเงินประกันการใชไฟฟาใหกับผูใชไฟฟาตอไป
2. มาตรการดานนํ้าประปา (การประปานครหลวง และการประปาสวนภูมิภาค)
(1) มาตรการที่ 1 ลดคานํ้าประปาในอัตรารอยละ 3 ใหกับผูใชนํ้าทุกประเภท เปนระยะเวลา 3 เดือน
เริ่มตั้งแตรอบการใชนํ้าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 คาดวาจะใชงบประมาณรวม 330 ลานบาท แบงเปน การประปา
นครหลวง 130 ลานบาท การประปาสวนภูมิภาค 200 ลานบาท
(2) มาตรการที่ 2 ขยายระยะเวลาการชําระคานํ้าประปา สําหรับผูใชนํ้าที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจ
โรงแรมและกิจการใหเชาพักอาศัย โดยไมคิดดอกเบี้ย สามารถผอนชําระไดไมเกิน 6 เดือน ของแตละรอบใบแจงคานํ้า
ประปา สําหรับรอบการใชนํ้าเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 รวม 30,900 ราย แบงเปน การประปานครหลวง จํานวน
900 ราย และการประปาสวนภูมิภาค จํานวน 30,000 ราย
(3) มาตรการที่ 3 คืนเงินประกันการใชนํ้าใหกับผูใชนํ้าประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย รวม 5.7 ลานราย
วงเงิน 2,834 ลานบาท แบงเปน การประปานครหลวง จํานวน 2 ลานราย วงเงิน 1,034 ลานบาท และการประปาสวน
ภูมิภาค จํานวน 3.7 ลานราย วงเงิน 1,800 ลานบาท ทั้งนี้ ผูวางเงินประกันการใชนํ้าสามารถตรวจสอบสิทธิและแจงความ
ประสงคเพื่อขอคืนเงินประกันผานชองทางตาง ๆ
11. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด –
19) ครั้งที่ 1/2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เสนอ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ตึกภักดีบดินทร ทําเนียบรัฐบาล ดังนี้
นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารของสวนราชการ และผูที่
เกี่ยวของ เขารวมประชุม
นายกรัฐมนตรี ไดแจงวา สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) มี
แนวโนมการแพรกระจายที่เพิ่มมากขึ้น จึงจําเปนตองหามาตรการรองรับ โดยทุกภาคสวนตองทําความเขาใจรวมกัน เพื่อ
บูรณาการความรวมมือเพื่อหาแนวทางการรองรับสถานการณที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณทุกสวนราชการที่รวมมือในการ
ประสานงานใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ในการนี้ รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในดานตาง ๆ 6 ดาน ไดแก ดานสาธารณสุข ดาน
เวชภัณฑปองกัน ดานขอมูล การชี้แจงและการรับเรื่องรองเรียน ดานการตางประเทศ ดานมาตรการปองกัน และดาน
มาตรการใหความชวยเหลือเยียวยา ไดรายงานผลการดําเนินงานและแผนมาตรการเตรียมการรองรับฯ ดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการสาธารณสุข
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข : กลาวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่
อนุมัติการเบิกจายคาตอบแทนเสี่ยงภัยใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการเฝาระวัง สอบสวน ปองกัน ควบคุม และรักษาผู
ปวยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแตเดือนมกราคม 2563 เปนตนไปจนกวาสถานการณจะ
ยุติ และขอขอบคุณทุกหนวยงานที่รวมกันดําเนินมาตรการตาง ๆ อาทิ กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยที่รวม
ดําเนินมาตรการ State Quarantine การสนับสนุนกําลังคนและอาสาสมัคร โดยไดนําเสนอประเด็นตอที่ประชุม ดังนี้
1. สถานการณในประเทศไทย ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 มีผูติดเชื้อสะสม 114 คน ที่
่
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สําคัญ ในสัปดาหทีผานมา มียอดผูติดเชือเพิมขึนถึง 64 คน สามารถจําแนกเปนกลุมตาง ๆ ไดแก คนไทยทีเดินทางกลับ
จากตางประเทศ ชาวตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทย ผูสัมผัสกับชาวตางชาติ ผูสัมผัสเสี่ยงสูงของผูปวยรายกอนหนาผูที่
เกี่ยวของกับสนามมวย และผูที่เกี่ยวของกับสถานบันเทิง
1.2 มาตรการดําเนินการ กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินตามแนวทาง ดังนี้

มาตรการ

แนวทาง/การดําเนนิงาน
1.1 การหยุดนําเชื้อเขาจากตางประเทศ โดยผูที่เดินทางเขามาจะตองมีใบรับรองแพทยและกักตัวเองเปนเวลา 14 วัน ตาม
ที่กฎหมายกําหนด
1.2 การหยุดการสงออกเชื้อไวรัสออกนอกกรุงเทพฯ ดวยการควบคุมการเดินทางของประชาชนใหนอยที่สุดในชวงเทศกาล
สงกรานต หรือเปลี่ยนแปลงวันหยุดเทศกาลสงกรานต หรืองดการจัดงาน
1.3 การหยุดการแพรระบาดเชื้อ โดยขอใหงดกิจกรรมทุกประเภท อาทิ การแขงขันกีฬา งานบันเทิง งานอบรมสัมมนา
1. การปองกันการแพรระบาด
การแสดงสินคา และใหสถานบันเทิงเปดใหบริการ
ไมเกิน 20.00 น. และใหการจัดกิจกรรมตาง ๆ จัดที่นั่งหรือที่ยืนหางกันไมตํ่ากวา 1 เมตร
1.4 หยุดการเดินทาง หรือลดการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพฯ โดยเสนอใหดําเนินการปดสถานศึกษาประเภท
โรงเรียนกวดวิชา หรือสถาบันติวเตอร และลดความแออัดของระบบขนสงมวลชน รวมถึงพิจารณาการทํางานที่บาน
(Work at Home)
2.1 ใหผูวาราชการจังหวัด และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนเจาพนักงานควบคุมโรคในระดับพื้นที่ เจาพนักงาน
2. การควบคุมและการจํากัด ควบคุมโรคติดตอประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ดําเนินการปองกันและควบคุมโรคติดตอ โดยใชอํานาจ
วงการแพรระบาด
ตาม พ.ร.บ.โรคติดตอ พ.ศ. 2558 อยางเครงครัด
2.2 ให อสม. ดําเนินการดูแล ติดตาม และรายงานการกักตัวผูเดินทางจากตางประเทศ
3. การเตรียม
ความพรอมดานการรักษา
เตรียมความพรอมของเครือขายโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
พยาบาล
สรางความเขาใจและความตระหนักรูกับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในระดับภูมิภาคใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ
4. การสื่อสารความเสี่ยงและ
เว็บไซตกรมควบคุมโรค www.ddc.moph (http://www.ddc.moph/).go.th สายดวนกรมควบคุมโรค หมายเลข 1422
การสื่อสารสาธารณะ
รวมทั้งรวมกันสื่อสารสถานการณและวิธีการปฏิบัติตัวสําหรับบุคคล ครอบครัว สถานที่ทํางาน ชุมชน และสังคม

โรงพยาบาลสังกัด
กทม.
ตางจังหวัด

1.3 ความพรอมดานการสาธารณสุขของไทย
(1) ดาน Surge Capacity ของจํานวนเตียง ผูปวย COVID – 19

Isolation room
237
2,444

AIIR
136
1,042

Cohort Ward
143
3,061

(2) การบริหารจัดการ Surgical Mask สธ. ไดรับการจัดสรร 1,000,000 ชิ้นตอวัน
แบงเปนการจัดสรรใหแกโรงพยาบาลภายใตสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 500,000 ชิ้น โรงพยาบาลภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข 70,000 ชิ้น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย/คณะทันตแพทย 100,000 ชิ้น โรงพยาบาลเอกชน/คลินิกเอกชน
200,000 ชิ้น โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 80,000 ชิ้น และจัดสรรตามมาตรการ Quarantine 50,000 ชิ้น
(3) จํานวนบุคลากรสาธารณสุข
บุคลากร
แพทย
พยาบาล

รพ.รัฐ
29,449
126,666

รพ.เอกชน
7,711
24,905

รวม
37,160
151,571

สําหรับการดําเนินการจัดหาหนากากอนามัย ประเภท N95 และ PPE กระทรวงสาธารณสุขจะตองจัดหาเพิ่มเติม
1,596,525 ชิ้น (หนากาก N95) และ 1,932,052 ชิ้น (ชุดปองกันสําหรับบุคลากรทางการแพทย (PPE) ขณะที่กําลังการ
ผลิตและสํารองยา กระทรวงสาธารณสุขอยูระหวางจัดหายาเพิ่มเติมในยาฟาวิพิราเวียร จํานวน 40,000 เม็ด และยาเรม
เดซิเวียร จํานวน 220 หลอด
2. ดานเวชภัณฑปองกัน
รัฐบาลมีมาตรการกํากับดูแลการกระจายหนากากใหเปนไปอยางทั่วถึง ชดเชยสวนเกินราคา
่
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หนากากอนามัยใหแกโรงงานทีไดรับผลกระทบจากการควบคุมราคาสินคาการควบคุมราคาหนากากอนามัย เรงรัดการผลิต
หนากากผา หรือหนากากทางเลือกเพื่อลดปริมาณความตองการหนากากอนามัย นําไขปาลมเพื่อเปนสวนผสมในการทําเจ
ลลางมือ ตลอดจนขอใหดานศุลกากร เครงครัดการตรวจสอบการสงออกสินคากับใบอนุญาตใหตรงกัน นอกจากนี้ ได
กําหนดมาตรการใน 4 เรื่อง คือ การแจงขอมูล การควบคุมการสงออก การปนสวน และการควบคุมราคาจําหนาย ซึ่งไดมี
การปรับเพิ่มความเขมขนมากขึ้นเพื่อใหสามารถบริหารจัดการหนากากไดอยางมีประสิทธิภาพตามสถานการณ มีการ
ติดตามดูแลเพื่อไมใหเกิดการกักตุนสินคา และไมใหจําหนายในราคาสูงเกินสมควร
แนวทางการบริหารจัดการหนากาก เนนตอบสนองความตองการ โดยสรางพอเพียงใหกับบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุข และเตรียมความพรอมสําหรับมาตรการ State of Quarantine และสงเสริมใหประชาชนใชหนากากทาง
เลือก เพื่อลดความตองการใชหนากากอนามัยทางการแพทย
3. ดานขอมูลการชี้แจงและการรับเรื่องรองเรียน
รัฐบาลไดจัดใหมีศูนยขอมูลมาตรการแกไขปญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
โดยดําเนินการ เปดรับเรื่องรองเรียนและตอบขอซักถามประชาชน จัดประชุมทุกวันในเวลา 09.00 น. และจัดแถลงขาวทุก
วันในเวลา 14.00 น. โดยถายทอดสดทาง NBT2HD และสื่อออนไลน พรอมทั้งจัดทํา Viral Clip ดวย ซึ่งในการแถลงขาว
ดังกลาวไดมีการเชิญรัฐมนตรีและหนวยงานที่รับผิดชอบมารวมแถลงดวย การแถลงขาวดําเนินการมาแลว จํานวน 6 ครั้ง
ชี้แจงประชาชนไปแลว 27 ประเด็น ดําเนินการประชาสัมพันธผานชองทางสื่อออนไลนตาง ๆ ตลอดจนไดกําหนดใหมีการ
ยกระดับการสื่อสารกับประชาชนเปน COVID CHANEL โดยจัดเจาหนาที่ประจําตลอด 24 ชั่วโมง
4. ดานการตางประเทศ
ในขณะนี้นานาชาติไดมีมาตรการที่สงผลกระทบตอการผานแดนของคนไทย โดยแบง
มาตรการออกเปน 3 มาตรการ ดังนี้
1) หามคนไทยเดินทางภายใน 14 วัน
2) หามประชากรจากกลุมประเทศอาเซียนเดินทางเขาประเทศ
3) หามคนไทยเขาโดยเด็ดขาด
รัฐบาลไดใหความชวยเหลือนักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการ AFS จากประเทศอิตาลี ซึ่งใน
ขณะนี้ไดเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแลว
ปจจุบันมีประเทศที่มีผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง กระทรวงการตางประเทศจึงขอหารือที่
ประชุมพิจารณาความจําเปนและความเหมาะสมในการดําเนินมาตรการเฉพาะกับประเทศที่มีรายงานผูปวยสะสมมากและ
ผูปวยรายใหมอยางไรหรือไม
เมื่อพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดีของประเทศตาง ๆ เห็นวา มาตรการที่หนักแนนและครอบคลุม
เทานั้นที่จะสามารถควบคุมสถานการณได และประเทศตาง ๆ ไดใหความสําคัญกับการดูแลรักษาความปลอดภัยของ
ประชาชนในประเทศและมีมาตรการรับมือกับสถานการณดังกลาวอยางเขมขน ขณะนี้ กระทรวงการตางประเทศกําลัง
ประสานความรวมมือในการควบคุมการแพรระบาดในดานตาง ๆกับสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน
5. ดานมาตรการปองกัน
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดนําเสนอมาตรการปองกัน ดังนี้
1) การกักกัน กระทรวงสาธาณสุขไดแตงตั้งเจาหนาที่กระทรวงมหาดไทยเปนเจาหนาที่
สาธารณสุขในการกักกันควบคุมโรคในระดับพื้นที่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานควบคุมโรค
ติดตอตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แตงตั้ง
เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 โดยดําเนินการ ไดแก (1)
ระดับอําเภอ มีนายอําเภอเปนประธาน มีสาธารณสุขอําเภอเปนเลขานุการ (2) ระดับเทศบาลและองคการบริหารสวน
ตําบล (อบต.) มีนายเทศมนตรี นายกองคบริหารสวนตําบบ (อบต.) เปนประธาน มีเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมตําบล
(รพ.สต.) เปนเลขานุการ (3) ระดับหมูบาน มีกํานันผูใหญบาน เปนประธาน อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) เปน
เลขานุการ และมีแนวทางปฏิบัติในการกักกัน ณ ที่พักสําหรับผูเดินทางมาจาก4 ประเทศเสี่ยง แบงเปน กลุมผูเดินทาง
กลับจากประเทศเกาหลีใต (อยูระหวางกักกัน 1,324 คน) และกลุมผูเดินทางกลับจากประเทศกลุมเสี่ยงอีก 3 ประเทศ (อยู
ระหวางกันกัน 824 คน) รวมถูกกักกัน 2,144 ราย
2) การจัดทําหนากากอนามัยทางเลือก (หนากากผา)
ปจจุบันมีการคาดการณยอดการผลิตหนากากผาทั้งสิ้น 52 ลานชิ้น จําแนกเปน กรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการผลิตและแจกจายแลว 3,584,986 ชิ้น (ณ วันที่ 15 มี.ค.63) จาก
้
้ ่
่
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เปาหมาย 50 ลานชิน กระทรวงสาธารณสุข โดย อสม. 1 ลานชิน ซึงอยูระหวางการของบอนุมัติงบกลาง เพือการผลิต
และกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม1 ลานชิ้น อยูระหวางการผลิต ในการนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะมอบหมายใหภาค
อุตสาหกรรมผลิตหนาอนามัยทางเลือกเพิ่มเติม จํานวน 10 ลานชิ้น
3) การเตรียมรองรับผูติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
ไดมอบหมายใหผูอํานวยการเขตเปนหัวหนาทีมในการดําเนินการ โดยพื้นที่กรุงเทพฯ มีประชาชนที่อยูในมาตรการ Local
Quarantine และ Home Quarantine ที่อยูในขายเฝาระวัง จํานวน 443 ราย รวมถึงการเตรียมความพรอมสําหรับ
สถานพยาบาลตาง ๆ เพื่อรองรับผูติดเชื้อในอนาคต อาทิ การเตรียมเรือนพักของโรงพยาบาลบางขุนเทียน (มีอาคารผูปวย
ในที่สามารถรองรับผูปวยได 74 คน และหากสถานการณเขาอยูระยะที่ 3 สามารถปรับเปนโรงพยาบาลเฉพาะโรคที่
สามารถรองผูปวยได 273 คน) ศูนยฝกอบรมหนองจอก (รองรับได 50 คน) คายลูกเสือ (รองรับได 50 คน) และเตรียม
ความพรอมโรงพยาบาลในสังกัด 4 แหง ไดแก โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญราษฎรประชารักษ
และโรงพยาบาลสิรินธร
6. ดานมาตรการใหความชวยเหลือเยียวยา
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รายงานมาตรการใหความชวยเหลือเยียวยา โดยแบง
มาตรการออกเปน 2 ระยะ ดังนี้
1) มาตรการระยะที่ 1 เพื่อดูแลและเยียวยาประชาชนทุกกลุม ประกอบดวย 3
มาตรการ ดังนี้
(1) มาตรการดานการเงิน ไดแก สินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า 150,000 ลานบาท พักเงิน
ตน/ลดดอกเบี้ย/ขยายเวลาชําระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ใหความชวยเหลือลูกหนี้ โดย ธปท. และสงเสริมการจาง
งานของสํานักงานประกันสังคม
(2) มาตรการดานภาษี ไดแก ลดอัตราภาษี เพื่อเสริมสภาพคลองหักรายจาย
ดอกเบี้ยสําหรับโครงการ Soft Loan และคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหผูประกอบการภายในประเทศ
(3) มาตรการดานอื่น ๆ ไดแก การบรรเทาคานํ้าคาไฟ คืนเงินประกันการใชไฟ และลดเงินสมทบเขากองทุน
ประกันสังคม
2) มาตรการระยะที่ 2 อยูระหวางเตรียมการ อาทิ กค. เริ่มตั้งศูนยรับเรื่องทั่วประเทศ
รวมกับธนาคารออมสิน เปดบริการออนไลนเพื่อรับขอรองเรียนและรับขอเสนอแนะ ดูแลกลไกและเสถียรภาพของ
ตลาดหลักทรัพย เพื่อประโยชนของผูลงทุนทุกกลุม
- รมว.อก. รายงานการยกเลิกคาธรรมเนียมใหแกเจาของกิจการโรงงาน
มติที่ประชุม ใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํามาตรการ/แผนงาน/โครงการเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
12. เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน ตามมาตรการดานการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณภัยแลง
คณะรัฐมนตรีพิจารณา เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบ
กลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ตามมาตรการดานการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณภัยแลงตามที่สํานักงบประมาณ
เสนอแลวมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการใหหนวยรับงบประมาณดําเนินโครงการตามมาตรการดานการงบประมาณเพื่อ
แกไขปญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
สถานการณภัยแลง โดยใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ภายในกรอบวงเงิน 17,310.4509 ลานบาท ประกอบดวยโครงการที่หนวยรับงบประมาณ
ขอรับการจัดสรรงบกลางฯ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณภัยแลง จํานวน 11 กระทรวง 28 หนวยงาน วงเงิน 14,610.4509 ลานบาท
ดังนี้
หนวย : ลานบาท
กระทรวง

คําขอ
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65,533.0244
6,573.6287
1. กระทรวงสาธารณสุข
(8 หนวยงาน)
898.1502
2. กระทรวงคมนาคม
(2 หนวยงาน)
3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ 9,919.8085
นวัตกรรม
(5 หนวยงาน)
1,525.7740
4. กระทรวงกลาโหม
(4 หนวยงาน)
157.9650
5. กระทรวงพาณิชย
(1 หนวยงาน)
8,534.7601
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(8 หนวยงาน)
5,283.7829
7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(4 หนวยงาน)
4,591.5545
8. กระทรวงมหาดไทย
(1 หนวยงาน)
55.0000
9. กระทรวงอุตสาหกรรม
(1 หนวยงาน)
25,140.6347
10. กระทรวงศึกษาธิการ
(3 หนวยงาน)
1,252.1862
11. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(2 หนวยงาน)
1,374.6600
12. รัฐวิสาหกิจ
(5 หนวยงาน)
90.0986
13. กรุงเทพมหานคร
(1 หนวยงาน)
30.0000
14. จังหวัดและกลุมจังหวัด
(3 หนวยงาน)
15. สภากาชาดไทย
105.0210

6,302.4253
5,488.5096
(6 หนวยงาน)
159.0000
(1 หนวยงาน)
143.5036
(2 หนวยงาน)
115.4110
(1 หนวยงาน)
108.0000
(1 หนวยงาน)
45.0372
(1 หนวยงาน)
-

8,308.0256
398.1502
(1 หนวยงาน)
1,309.4528
(2 หนวยงาน)
2,879.4878
(5 หนวยงาน)
1,125.6858
(2 หนวยงาน)
2,575.4890
(1 หนวยงาน)

14,610.4509
5,488.5096
(6 หนวยงาน)
557.1502
(2 หนวยงาน)
143.5036
(2 หนวยงาน)
1,424.8638
(3 หนวยงาน)
108.0000
(1 หนวยงาน)
2,924.5250
(6 หนวยงาน)
1,125.6858
(2 หนวยงาน)
2,575.4890
(1 หนวยงาน)
35.0000
(1 หนวยงาน)

35.0000
(1 หนวยงาน)

-

-

-

-

-

-

-

53.1000
(1 หนวยงาน)
50.0656
(1 หนวยงาน)

19.7600
(1 หนวยงาน)

72.8600
(2 หนวยงาน)
50.0656
(1 หนวยงาน)

-

-

-

104.7983

-

104.7983

-

2. เห็นชอบในหลักการการใชจายงบประมาณรายจายงบกลางรายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน ภายในกรอบวงเงิน 2,700 ลานบาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจางงาน โดยใหหนวยรับงบประมาณ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน สําหรับการจางงานให
กับประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะเวลา
การจางไมเกิน 6 เดือน อัตราคาจางตอเดือนไมเกิน 9,000 บาท เพื่อดําเนินโครงการดังกลาวตามภารกิจของหนวยรับงบ
ประมาณและมอบใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายใหหนวยรับงบประมาณไดภายในกรอบวงเงิน
ดังกลาว โดยไมตองเสนอตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนที่กําหนดไวตามระเบียบวาดวยการบริหารงบ
ประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน พ.ศ. 2562 หรือระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการขอใชงบประมาณรายจาย งบกลางรายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน เพื่อแกไขหรือเยียวยาความเดือดรอนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559 แลวแตกรณี
สําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากกรอบวงเงินงบกลางดังกลาว หากหนวยรับงบประมาณที่
เกี่ยวของเห็นวามีความจําเปนเรงดวนใหพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือใชจายงบประมาณจากแหลงเงินอื่น เพื่อสนับสนุนความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
มาตรการดังกลาว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการดานการงบประมาณเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณภัยแลงตอไป
ทั้งนี้ ใหหนวยรับงบประมาณที่เกี่ยวของเรงดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการอยางเครงครัด โดยเรงรัดการดําเนินงานใหแลว
เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 และจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณโดยคํานึงถึงประโยชน
่
่
้
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สูงสุดของทางราชการและประโยชนทีประชาชนจะไดรับ เพือทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามขัน
ตอนตอไป สําหรับโครงการตามมาตรการดานการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณภัยแลง มอบหมาย
ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการ รวมถึงผลสัมฤทธิ์ที่ไดรับจากการดําเนิน
โครงการ และรายงานผลการดําเนินการตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตอไปดวย
13. เรื่อง การปรับแนวทางประเมินสวนราชการและองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับ
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอการปรับแนวทางประเมินสวนราชการและ
องคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ
ใหม 2019 (COVID-19) และใหสํานักงาน ก.พ.ร. ไปกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อแจงใหสวนราชการและองคการมหาชนปฏิบัติตอ
ไป
สาระสําคัญ
1. สถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย สงผลใหการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาค
รัฐตาง ๆ ไดรับผลกระทบอยางมาก เนื่องจากหนวยงานตองทุมเททรัพยากรในการแกไขและปองกันสถานการณดังกลาว
รวมทั้งผลกระทบดานเศรษฐกิจที่ทําใหการดําเนินงานของหนวยงานไมสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได เชน ดานการ
ทองเที่ยว ดานการลงทุน ดานการสงออก เปนตน
2. จากการประเมินเบื้องตน สํานักงาน ก.พ.ร. คาดวาจะมีสวนราชการจํานวน 60 สวนราชการ จาก 152
สวนราชการ (คิดเปนรอยละ 39.47) จังหวัดจํานวน 70 จังหวัด จาก 76 จังหวัด (คิดเปนรอยละ 92.10) และองคการ
มหาชน 27 หนวยงาน จาก 34 หนวยงาน (คิดเปนรอยละ 79.41) มีตัวชี้วัดที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาด
ของโรคฯ ทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดที่กําหนดไว เนื่องจากหลายหนวยงานมีหนาที่โดยตรงในการแกไข
ปญหา เชน กรมควบคุมโรคที่ดําเนินการตั้งศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับประเทศเพื่อดําเนินการเฝาระวังปองกันและ
ควบคุมโรคโควิด 19 อยางเขมขน จึงตองระดมสรรพกําลังทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคเพื่อตอบโตภาวะฉุกเฉินนี้ และอีก
หลายหนวยงานที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตและตองทําหนาที่ปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ควบคูไปกับการ
ดําเนินภารกิจปกติ
3. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเสนอมาตรการเตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐในการบริหารราชการและ
ใหบริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) ตอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานสามารถบริหารงานและใหบริการประชาชนในภาวะวิกฤติของโรคดังกลาวได
อยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย (1) มาตรการเพื่อการปรับเปลี่ยนการใหบริการงานอนุมัติ อนุญาต รับรอง จดแจง หรือ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งเนนใหหนวยงานรัฐปรับเปลี่ยนการใหบริการมาใชชองทางอิเล็กทรอนิกส หรือนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีมาใชเปนชองทางสื่อสารกับประชาชนแทนการเดินทางมาติดตอดวยตนเอง และ (2) มาตรการเพิ่มเติมอื่นเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของหนวยงานของรัฐและลดผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 (ขณะนี้เรื่องดัง
กลาวเสนออยูที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
4. เพื่อใหหนวยงานสามารถปฏิบัติภารกิจภายใตวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ และลดภาระของหนวยงาน
ในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัด รวมทั้งใหหนวยงานสามารถระดมทรัพยากรเพื่อแกไขวิกฤตของการแพร
ระบาดของโรคโควิด 19 ไดอยางทันการณ จึงเห็นควรใหมกี ารปรับแนวทางการประเมินสวนราชการและองคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกําหนดแนวทางเพิ่มเติมขยายไปจากกรอบการประเมินของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
6 พฤศจิกายน 2561
4.1 ใหหนวยงานสามารถปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดตามภารกิจปกติที่คาดวาถูกกระทบจากวิกฤต โดยใหจัด
เตรียมขอมูลปญหาอุปสรรคตาง ๆ ไว เพื่อนําไปใชประกอบการพิจารณาปรับคาเปาหมาย ปรับนํ้าหนักตัวชี้วัด ปรับราย
ละเอียดตัวชี้วัด หรือการยกเลิกตัวชี้วัด
4.2 ใหหนวยงานสามารถกําหนดตัวชี้วัดใหมในสวนของการดําเนินการที่หนวยงานไดทําหนาที่ในการ
แกปญหาหรือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 โดยใหรวบรวมผลการดําเนินการตาง ๆ เชน การออกนโยบายหรือ
มาตรการ รวมทั้งการดําเนินการตามมาตรการเตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐในการบริหารราชการและใหบริการ
ประชาชนในสภาวะวิกฤตฯ ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรี (ในขอ 3) และนํามากําหนดเปนตัวชี้วัด โดย
สํานักงาน ก.พ.ร. จะนําขอมูลไปพิจารณารวมกับ ขอ 4.1 ในการปรับตัวชี้วัดในภาพรวมของหนวยงาน
4.3 ในชวงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563 ใหหนวยงานรวบรวมและจัดทําขอมูลตามขอ 4.1 และ
้
่
่
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4.2 สงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ในเบืองตน และเมือสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 คลีคลายลง สํานักงาน
ก.พ.ร. จะนําขอมูลดังกลาวมาพิจารณาปรับตัวชี้วัดใหแกหนวยงานตอไป
5. สํานักงาน ก.พ.ร. ตระหนักวาการแกไขปญหาการระบาดของโรคโควิด 19 เปนเรื่องสําคัญเรงดวน ดัง
นั้นการกําหนดแนวทางปฏิบัติและวิธีการในรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้จึงมีหลักการวาจะตองไมเปนภาระแกหนวยงาน
ตาง ๆ โดยเฉพาะหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรงในการแกไขวิกฤตดังกลาวตอไป
14. เรื่อง คําแนะนําเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต ประเพณีตาง ๆ และพิธีทางศาสนาในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําแนะนําเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต ประเพณีตางๆ และพิธีทาง
ศาสนาในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้
สืบเนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุกทวีปทั่วโลก ซึ่งโรค
ดังกลาวสามารถติดตอโดยการแพรกระจายละอองฝอยของเชื้อโรค เหมือนเชื้อกลุมไขหวัด และการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปอน
สารคัดหลั่ง โดยประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่มีจํานวนผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางตอเนื่อง
อีกทั้งชวงเวลานับจากนี้ ประเทศไทยมีกําหนดการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณีสงกรานต ประเพณีอื่น ๆ และพิธีทาง
ศาสนา ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเปนกลุมหรือการรวมตัวกันของคนหมูมาก อาจมีความเสี่ยงตอการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อเปนการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคดังกลาว จึง
ควรเสนอคําแนะนําในการปฏิบัติ สําหรับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนในการจัดเทศกาล ประเพณี
สงกรานต ประเพณีอื่น ๆ และพิธีทางศาสนา เพื่อสรางความเขาใจและการปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 มีนาคม 2563
มีมติให
เสนองดวันหยุดราชการชวงสงกรานต โดยไมเปนวันหยุดราชการและไมเปนวันหยุดงานของภาคเอกชน แตจะชดเชยวัน
หยุดและสิทธิของผูใชแรงงานในโอกาสอื่นตอไป เมื่อสถานการณเขาสูภาวะปกติ ดังนั้น เพื่อเปนการเฝาระวัง ปองกันและ
ควบคุมโรคดังกลาว จึงขอเสนอคําแนะนําในการปฏิบัติ สําหรับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนเกี่ยวกับ
การจัดเทศกาล ประเพณีสงกรานต ประเพณีอื่น ๆ และพิธีทางศาสนา เพื่อสรางความเขาใจและการปฏิบัติใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. คําแนะนําการปฏิบัติโดยทั่วไปในการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณีตาง ๆ และพิธีทางศาสนา โดย
ควรงดเวน หรือเลื่อนกําหนดการจัดงานเทศกาล งานประเพณี หรืองานอื่นใดที่มีการรวมตัวของคนเปนกลุมหรือการรวม
ตัวกันของคนหมูมากไปกอน หากเปนงานจําเปนที่ไมสามารถเลื่อนออกไปได เชน งานศพ ควรดําเนินการมาตรการของ
รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขกําหนด รวมถึงควรเนนแบบแผนที่ปฏิบัติที่เปนคุณคาและสาระที่ถูกตอง และตระหนักถึง
สุขภาวะและความปลอดภัยของคนในชุมชน และหากพื้นที่ใดที่รัฐบาล หรือกระทรวงสาธารณสุขประกาศใหเปนพื้นที่งด
เวนการจัดกิจกรรมใด ๆ ใหปฏิบัติตามประกาศดังกลาวโดยเครงครัด ทั้งนี้ ควรสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรม
ไทยอันดีงาม และไมเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชน การสวัสดีและไหวแบบไทย
2. คําแนะนําสําหรับเทศกาลประเพณีสงกรานตในป 2563 เปนการเฉพาะ ดังนี้
(1) การสืบสานคุณคาสาระในประเพณีสงกรานตแบบไทยหรือทองถิ่น โดยงดเวนการจัดงานสงกรานต
ในทุกระดับและปฏิบัตเิ ฉพาะภายในครัวเรือนเทานั้น เชน ทําบุญตักบาตร สรงนํ้าพระพุทธรูป รดนํ้าขอพรผูใหญ โดย
สมาชิกในครอบครัวเขารวมกิจกรรม สําหรับสมาชิกที่เดินทางไปทํางานตางถิ่นควรงดการเดินทางกลับภูมิลําเนา ในชวงที่มี
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาออกไปกอน โดยอาจจะแสดงความสัมพันธตอครอบครัวและเครือญาติผานทางระบบ
สื่อสารสมัยใหม อาทิ โทรศัพท หรือสื่อสังคมสมัยใหม (Social Media) เชน facebook Line ฯลฯ
(2) การปฏิบัติตน สมาชิกที่รวมกิจกรรมในครัวเรือนควรแตงกายใหมิดชิด สวมใสหนากากอนามัย ลาง
มือดวยแอลกอฮอลเจล หรือดวยนํ้าสะอาด และสบูเหลว กรณีการรดนํ้าขอพรผูใหญควรตระหนักวาการรดนํ้าขอพรผูใหญ
ที่เปนผูสูงอายุที่มีภูมิคุมกันตํ่า อาจเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคตาง ๆ ไดงาย ทั้งนี้ การทําความสะอาดบานเรือน ควรสวมใส
ถุงมือ สวมใสหนากากอนามัย ลางมือใหสะอาดดวย และควรหลีกเลี่ยงการเขารวมกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเปนกลุม
หรือการรวมตัวกันของคนหมูมาก หรือในพื้นที่เสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค รวมทั้งงดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
และสพของมึนเมาทุกชนิด ทั้งนี้ควรคํานึงถึงการมีจิตสํานึกและรับผิดชอบตอสังคม โดยไมประพฤติปฏิบัติในลักษณะที่เปน
พฤติกรรมเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคตามคําแนะนําและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเครงครัด
่
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15. เรือง การเสนอตัวเปนเจาภาพการจัดการแขงขันกีฬาเอเชียนอินดอรและมาเชียลอารทเกมส ครังที 6 ค.ศ. 2021
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการใหประเทศไทยเสนอตัวเปนเจาภาพการจัดการแขงขันกีฬาเอเชียนอินดอรและมาเชี่
ยลอารทเกมส ครั้งที่ 6 ค.ศ. 2021
2. เมื่อไดรับใหเปนเจาภาพการจัดการแขงขันกีฬาเอเชียนอินดอรและมาเชี่ยลอารทเกมส ครั้งที่ 6 ค.ศ.
2021 แลว กก. โดยการกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) จะรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาความพรอมในดานตาง
ๆ ใหครบถวนในทุกมิติ รวมทั้งจัดทําโครงสรางคณะกรรมการตาง ๆ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรมที่ตองดําเนินการ และ
ประมาณการคาใชจายที่เกี่ยวของเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบอีกครั้ง
[สภาโอลิมปกแหงเอเชีย (Olympic Council of Asia: OCA) ขอใหไทยนําเสนอความคืบหนาในการเปนเจาภาพจัดการ
แขงขันดังกลาว ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ เมืองซานยา สาธารณรัฐประชาชนจีน]
ทั้งนี้ ให กก. รวมกับกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาความเหมาะสม ในการเสนอ
ตัวเปนเจาภาพจัดการแขงขัน โดยคํานึงถึงสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ในชวงเวลาการจัดการแขงขันดัง
กลาวดวยตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สาระสําคัญของเรื่อง
กก. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการใหประเทศไทยเสนอตัวเปนเจาภาพการจัดการ
แขงขันกีฬาเอเชียนอินดอรและมาเชี่ยลอารทเกมส ครั้งที่ 6 ค.ศ. 2021 ซึ่งมีกําหนดการแขงขัน จํานวน 10 วัน ในชวง
ปลายเดือนเมษายน 2564 ณ จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร คาดการณวาจะมีการแขงขันทั้งหมด จํานวน 21 ชนิด
กีฬา จากผูเขาแขงขัน 46 ประเทศ โดยใชงบประมาณจากรายไดที่เกิดขึ้นจากการจัดการแขงขัน 240,000,000 บาท และ
ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 1,245,500,000 บาท ในการจัดการแขงขันรวมทั้งสิ้น 1,485,500 บาท
ตางประเทศ

16. เรื่อง รายงานผลการประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุมประเทศ CLMTV (กัมพูชา ลาว
เมียนมา ไทย และเวียดนาม)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุม
ประเทศ CLMTV (กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม) และเห็นชอบแถลงการณรวมการประชุมระดับรัฐมนตรี
แรงงาน ครั้งที่ 3 ในกลุมประเทศ CLMTV ในเรื่อง “ การคุมครองแรงงานขามชาติในกลุมประเทศ CLMTV: ความรวมมือ
ดานประกันสังคม” และแผนงานเสียมราฐ เพื่อจัดทําปฏิญญารัฐมนตรีแรงงานวาดวยการเคลื่อนยายและคงสิทธิประกัน
สังคมสําหรับแรงงานขามชาติในกลุมประเทศ CLMTV ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
รายงานผลการประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุมประเทศ CLMTV
(กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม) ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562 ณ กัมพูชา โดยในการประชุม
ดังกลาวไดใหความเห็นชอบเอกสาร จํานวน 2 ฉบับ ไดแก
1. แถลงการณรวมการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงาน ครั้งที่ 3 ในกลุมประเทศ CLMTV โดยมีประเด็น
สําคัญสรุปได ดังนี้ (1) การขยายความคุมครองทางสังคมสําหรับแรงงานขามชาติในกลุมประเทศ CLMTV (2) การ
ปรับปรุงการเคลื่อนยายและคงสิทธิประกันสังคมสําหรับแรงงานขามชาติในกลุมประเทศ CLMTV (3) เห็นชอบในแผน
งานเสียมราฐเพื่อจัดทําปฏิญญารัฐมนตรีแรงงานวาดวยการเคลื่อนยายและคงสิทธิประกันสังคมสําหรับแรงงานขามชาติใน
กลุมประเทศ CLMTV โดยไดมอบหมายใหเจาหนาที่อาวุโสดานแรงงานประสานงาน เพื่อดําเนินการตามแผนงานตอไป
และ (4) เห็นชอบการมอบหมายใหลาวปฏิบัติหนาที่ประธานเพื่อเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสดาน
แรงงาน ครั้งที่ 7 และการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงาน ครั้งที่ 4 ในป 2564
2. แผนงานเสียมราฐ (เปนภาคผนวกของแถลงการณรวมฯ) เปนแผนการดําเนินการเพื่อจัดทําความรวม
มือดานแรงงาน (ปฏิญญารัฐมนตรีแรงงานวาดวยการเคลื่อนยายและคงสิทธิประกันสังคมสําหรับแรงงานขามชาติในกลุม
ประเทศ CLMTV) เพื่อทําใหแรงงานขามชาติมั่นใจวาจะไดรับการคุมครองสิทธิและไดรับสิทธิประโยชน อันพึงไดภายใต
กฎหมายของประเทศผูรับอยางเต็มที่โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งคาดวาจะดําเนินการจัดทําเปนปฏิญญาแลวเสร็จพรอมให
รัฐมนตรีแรงงานในกลุมประเทศ CLMTV รับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงาน ครั้งที่ 4 (ป 2564)
ทั้งนี้ ผูแทนไทยไดขอสงวนการลงนามรับรองของฝายไทยและจะแจงใหฝายกัมพูชาทราบการเห็นชอบตอ
เอกสารทั้ง 2 ฉบับ อยางเปนทางการภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ซึ่งการดําเนินการดัง
่
่
่
้
่
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กลาวสอดคลองกับขอสังการของนายกรัฐมนตรีเมือวันที 18 พฤศจิกายน 2557 แลว นอกจากนีสํานักงานสภาความมันคง
แหงชาติพิจารณาแลวไมมีขอขัดของตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
แตงตั้ง

17. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงการตางประเทศ ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวอุศณา พีรานนท รองอธิบดีกรมอาเซียน ใหดํารงตําแหนง อธิบดีกรมอาเซียน
2. เรือเอก ชัชวรรณ สาครสินธุ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟกใต ใหดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูต
ประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง
18. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (สํานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักขาวกรองแหงชาติเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานัก
ขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายสาโรจย ธรรมรักษ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาระบบงานการขาว (นักการขาวทรงคุณวุฒิ) กลุมงานที่
ปรึกษา ดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ
2. นายปยะ คงขํา ที่ปรึกษาดานการดําเนินงานขาวกรองในตางประเทศ (นักการขาวทรงคุณวุฒิ) กลุมงาน
ที่ปรึกษา ดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง
19. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติเพิ่มเติม จํานวน 2 คน ดังนี้
1. ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
นายอนันต แกวกําเนิด ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ
2. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมิใชขาราชการ
นายวิบูลย ฤกษศิระทัย ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 2563 เปนตนไป และใหผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการเพิ่มเติมอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
20. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปา
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรง
คุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปา ดังนี้
1. ศาสตราจารยกมลชัย รัตนสกาววงศ ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
2. พลตํารวจตรี วิวัฒน ชัยสังฆะ
ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
3. นายชาย นครชัย
ผูทรงคุณวุฒิดานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถี
ชุมชน
4. รองศาสตราจารยปานเทพ รัตนากร ผูทรงคุณวุฒิดานสัตวปา (ผูแทนจากภาคประชาสังคม)
5. นายศศิน เฉลิมลาภ
ผูทรงคุณวุฒิดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(ผูแทนจากภาคประชาสังคม)
6. นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย
ผูทรงคุณวุฒิดานสัตวปา (ผูแทนจากภาคประชาสังคม)
7. นายธิติ กนกทวีฐากร
ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย (ผูแทนจากภาคประชาสังคม)
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 2563 เปนตนไป
่
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21. เรือง แตงตังกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรง
คุณวุฒิในคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ ดังนี้
1. พลตํารวจตรี วิวัฒน ชัยสังฆะ ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
2. นางสาวฐาปนีย เกียรติไพบูลย ผูทรงคุณวุฒิดานการทองเที่ยวและนันทนาการ
3. นายทรงธรรม สุขสวาง
ผูทรงคุณวุฒิดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา
4. นายกมลชัย รัตนสกาววงศ ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย (ผูแทนภาคเอกชน)
5. นายสุรพล เศวตเศรนี
ผูทรงคุณวุฒิดานการทองเที่ยวและนันทนาการ (ผูแทนภาคเอกชน)
6. นายศศิน เฉลิมลาภ
ผูทรงคุณวุฒิดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ผู
แทนภาคเอกชน)
7. นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย
ผูทรงคุณวุฒิดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ผู
แทนภาคเอกชน)
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 2563 เปนตนไป
22. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแตงตั้ง นางสาวอรนุช ศรีนนท ผูตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี (ผูตรวจราชการกระทรวง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ใหดํารงตําแหนง
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
23. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูชวยรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตงตั้ง นายประพนธ ตั้งศรีเกียรติ
กุล เปนกรรมการผูชวยรัฐมนตรี โดยใหมีผลตั้งแตวันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแตงตั้งและมอบหมายใหเปนผูชวย
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
.......................
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