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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นทางการจากส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง) 
  
                   วนัน้ี (16 มิถุนายน 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลงันอก) ท าเนียบรัฐบาล  พลเอก ประยทุธ์  จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซ่ึงสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 
 

กฎหมาย 
                    1.       เร่ือง     ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา อกัษรยอ่ส าหรับสาขาวิชา ครุย   วิทยฐานะ เขม็   
วิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
                    2.       เร่ือง     ร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐท่ีสามารถขอให้เจา้พนกังานบงัคบัคดีด าเนินการบงัคบัทาง
ปกครองแทน (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... [ก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึง
แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562] 
                    3.       เร่ือง     ร่างระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยคณะกรรมการผูช่้วยรัฐมนตรี (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    4.       เร่ือง     ร่างประกาศส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ       
และส่ิงแวดลอ้ม และกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ก าหนดแบบบตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัทรัพยากรน ้า 
พ.ศ. .... 
                    5.       เร่ือง     ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจดัรูปท่ีดิน รวม 6 ฉบบั 
                    6.       เร่ือง     ร่างกฎกระทรวงการออกหนงัสือส าคญัประจ าตวัคนประจ าเรือ พ.ศ. .... 
                    7.       เร่ือง     ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานขอ้บงัคบัส าหรับการป้องกนัเรือโดนกนั พ.ศ. .... 
                    8.       เร่ือง     ร่างกฎกระทรวงการแจง้และการออกหนงัสือรับรองการแจง้ผลิต น าเขา้ 
ส่งออก ขาย น าผา่น หรือมีไวใ้นครอบครองเช้ือโรค กลุ่มท่ี 2 หรือพิษจากสัตว ์กลุ่มท่ี 1 พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตผลิตน าเขา้ ส่งออก ขาย น าผา่น หรือมีไวใ้นครอบครองเช้ือโรค กลุ่มท่ี 3 หรือพิษจากสัตว ์กลุ่มท่ี 2 
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบบั 
                    9.       เร่ือง     ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย ์ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยว่์าดว้ยการน าสินคา้เขา้มาใน 
ราชอาณาจกัร (ฉบบัท่ี 114) พ.ศ. 2539 พ.ศ. .... 
                    10.      เร่ือง     ร่างกฎกระทรวงก าหนดใหผู้น้ าของเขา้เพื่อการผา่นแดนหรือการถ่ายล าไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติั
ตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากรทั้งหมดหรือแตบ่างส่วน พ.ศ. ....  
  

เศรษฐกิจ - สังคม 
                    11.      เร่ือง     การปรับหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข “โครงการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัแห่งรัฐ (โครงการบา้นลา้นหลงั)” 
ส าหรับลูกคา้รายยอ่ย (Post Finance) 
                    12.      เร่ือง     ขออนุมติัค่าปรับปรุงอาคารเรือนเจา้จอมมารดาเล่ือนใหเ้ป็นหอประวติัราชบณัฑิตยสภา ค่าก่อสร้าง
อาคารศูนยป์ระชุมราชบณัฑิตยสภา และขออนุมติัก่อหน้ีผกูพนัขา้มปีงบประมาณ 



                    13.      เร่ือง     มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ คร้ังท่ี 2/2563 
                    14.      เร่ือง     ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คร้ังท่ี 2/2563 
                    15.      เร่ือง     ผลการด าเนินงานโครงการเงินกูเ้พ่ือการพฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรน ้าและระบบขนส่งทาง
ถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระยะท่ี 2 
                    16.      เร่ือง     รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยเดือนเมษายน 2563 
                    17.      เร่ือง     เพลงส าคญัของแผน่ดิน 
                    18.      เร่ือง     รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
                    19.      เร่ือง     กลไกเฝ้าระวงัการใชจ้่ายงบประมาณตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพื่อแกไ้ข
ปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
                    20.      เร่ือง     ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองการใชจ้่ายเงินกู ้ในคราวประชุม  คร้ังท่ี 5/2563 และ 
คร้ังท่ี 6/2563 
                    21.      เร่ือง     รายงานผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบติังานนอกสถานท่ีตั้ง (Work From Home) และการเหล่ือมเวลา       
ในการท างานในสถานท่ีตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ คร้ังท่ี 5 
                    22.      เร่ือง     รายงานผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบติังานนอกสถานท่ีตั้ง (Work from Home) และการเหล่ือมเวลา       
ในการท างานในสถานท่ีตั้งของรัฐวิสาหกิจ 
  

ต่างประเทศ 
                    23.      เร่ือง     ร่างขอ้ตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจกัรไทยกบักระทรวงกลาโหมแห่งออสเตรเลีย 
ประกอบบนัทึกความเขา้ใจว่าดว้ยการสนบัสนุนดา้นการส่งก าลงับ ารุงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแห่ง
ประเทศออสเตรเลีย 
                    24.      เร่ือง     ร่างกรอบความตกลงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกบัองคก์ารทนุเพื่อเดก็แห่งสหประชาชาติ ฉบบั
ใหม ่
                    25.      เร่ือง     ขอความเห็นชอบร่างบนัทึกความร่วมมือระหว่างราชอาณาจกัรไทยและองคก์ารทางทะเลระหว่าง
ประเทศเก่ียวกบัการเขา้ร่วมโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศภาคบงัคบั (IMO Member 
State Audit  Scheme: IMSAS) 
                    26.      เร่ือง     การขอขยายระยะเวลาการด าเนินการศนูยจ์ดัเก็บขอ้มูลแรงงานเมียนมาชัว่คราว  (The Temporary 
Data Collection Center) ของทางการเมียนมา 
                    27.      เร่ือง     ผลการประชุมระดบัรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนวาระพิเศษผา่นระบบการประชุมทางไกล (Special 
Meeting of ASEAN Tourism Ministers on COVID-19) (กก.) 
                    28.      เร่ือง     ร่างถอ้ยแถลงร่วมของการประชุมระดบัสูงผา่นระบบการประชุมทางไกลว่าดว้ยความร่วมมือระหว่าง
ประเทศภายใตข้อ้ริเร่ิมสายแถบและเส้นทาง: การต่อสู้กบัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   ดว้ยความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั 
                    29.      เร่ือง     การขอความเห็นชอบต่อร่างถอ้ยแถลงร่วมส าหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและ



วฒันธรรมอาเซียน คร้ังท่ี 23 (Joint Ministerial Statement       of the Twenty Third ASEAN Socio-Cultural Community 
(ASCC)   Council) 
                    30.      เร่ือง     ขอความเห็นชอบต่อร่างถอ้ยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมยัพิเศษว่า
ดว้ยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

แต่งตั้ง 
  
                    31.      เร่ือง     การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข) 
                    32.      เร่ือง     การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข) 
                    33.      เร่ือง     การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญั (กระทรวงการต่างประเทศ) 
                    34.      เร่ือง     การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพฒันาพิงคนคร  
                                                                                 ******************* 
ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
  
    

กฎหมาย 
1. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะเข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า
ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา อกัษรยอ่ส าหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เขม็วิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา (กก.) เสนอ และให้ส่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้
                   สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎกีา  
                   1. ก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอกัษรยอ่ส าหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศิลป
ศาสตร์ และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
                    2. ก าหนดลกัษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  
                   3. ก าหนดลกัษณะของเขม็วิทยฐานะของมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  
                   4. ก าหนดลกัษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยประจ าต าแหน่ง และสีประจ าคณะของมหาวิทยาลยัการ
กีฬาแห่งชาติ  
                   เร่ืองเดิมและข้อเท็จจริง   
                   ไดมี้พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา อกัษรยอ่ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะเขม็วิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่งของสถาบนัการพลศึกษา พ.ศ. 2558 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ซ่ึงออกโดยอาศยัอ านาจตามความแห่งพระราชบญัญติั
สถาบนัการพลศึกษา พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม  



                   ต่อมาไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซ่ึงมาตรา 68 วรรคสอง บญัญติั
ให้การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอ้กัษรยอ่ส าหรับปริญญานั้นอยา่งไร ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มาตรา 
72 วรรคสอง บญัญติัให้การก าหนดลกัษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เขม็วิทยฐานะ และครุยประจ า
ต าแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ประกอบมาตรา 95 บญัญติัให้ในระหว่างท่ียงัไม่มีพระราชกฤษฎีกาเพื่อปฏิบติัการตาม
พระราชบญัญติัน้ี ให้น าพระราชกฤษฎีกาซ่ึงออกตามพระราชบญัญติัสถาบนัการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ท่ีใชอ้ยูใ่นวนัก่อนวนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัน้ี ดงันั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัดงักล่าว กก.โดยมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ จึงไดย้กร่างพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา อกัษร
ยอ่ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เขม็วิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง ของมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ขึ้นใหม่ 
เพ่ือก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอกัษรยอ่ส าหรับสาขาวิชา รวมทั้งก าหนดลกัษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุย
วิทยฐานะ เขม็วิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง และก าหนดสีประจ าคณะของมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ   
                   ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุม
พิจารณาแลว้ไดมี้มติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา อกัษรยอ่ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เขม็วิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง ของมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
  
2. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐท่ีสามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคบัคดีด าเนินการบังคับทางปกครองแทน 
(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... [ก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญัตวิิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงแก้ไขเพิม่เติม
โดยพระราชบัญญัติวิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2562] 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัหลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐท่ีสามารถขอใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดี
ด าเนินการบงัคบัทางปกครองแทน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านกังาน กสทช.) เสนอ และให้ส่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว้
ด าเนินการต่อไปได ้
                   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
                   ก าหนดให้ส านกังาน กสทช. เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีสามารถขอให้เจา้พนกังานบงัคบัคดีด าเนินการทางปกครอง
แทนไดต้ามกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง   
                   ทั้งน้ี ส านกังาน กสทช. เสนอว่า  
                   1. พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการ
ทางปกครอง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 63/15 วรรคหน่ึง บญัญติัให้ในกรณีท่ีมีการบงัคบัให้ช าระเงินและค าส่ังทางปกครองท่ี
ก าหนดให้ช าระเงินเป็นท่ีสุดแลว้ หากหน่วยงานของรัฐท่ีออกค าส่ังให้ช าระเงินประสงคใ์ห้เจา้พนกังานบงัคบัคดีในสังกดักรม
บงัคบัคดีด าเนินการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามค าส่ังทางปกครองดงักล่าว ให้ย่ืนค าขอต่อศาลเพื่อใหศ้าลออกหมายบงัคบัคดีเพื่อบงัคบั
ให้เป็นไปตามค าส่ังทางปกครองนั้น โดยระบุจ านวนเงินท่ีผูอ้ยูใ่นบงัคบัของมาตรการบงัคบัทางปกครองยงัมิไดช้ าระตามค าส่ัง
ทางปกครอง ทั้งน้ี ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐยงัไม่ไดบ้งัคบัทางปกครองหรือไดด้ าเนินการบงัคบัทางปกครองแลว้ แต่ยงัไม่ไดรั้บ
ช าระเงิน หรือไดรั้บช าระเงินไม่ครบถว้น และมาตรา 63/15 วรรคหก บญัญติัใหห้น่วยงานของรัฐตามมาตราน้ี หมายความว่า 
กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน และ
หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  



                   2. โดยท่ีส านกังาน กสทช. มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหาร
ราชการแผน่ดิน แต่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 56 แห่งพระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบัการประกอบ
กิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ส านกังาน กสทช. จึงมิไดมี้ฐานะเป็นกระทรวง 
ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ตามนยับทบญัญติัมาตรา 63/15 วรรคหก แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 ประกอบกบั
พระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 บญัญติัให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มี
อ านาจหนา้ท่ีในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ รวมถึงค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และในกรณีท่ี
ตอ้งก ากบัดูแลและบงัคบัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย มีอ านาจในการปรับทางปกครอง โดยจะมีค าส่ังทางปกครองก าหนดให้ช าระ
เงิน แต่เม่ือถึงก าหนดเวลาช าระเงินแลว้ไม่มีการช าระเงินโดยถูกตอ้งครบถว้น จึงมีความจ าเป็นตอ้งใชม้าตรการบงัคบัทาง
ปกครองโดยการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์น และขายทอดตลาดเพื่อช าระเงินใหค้รบถว้น แตเ่น่ืองจากส านกังาน กสทช. ไม่มี
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์หรือความเช่ียวชาญในดา้นการบงัคบัทางปกครอง ส่งผลให้ไม่สามารถบงัคบัตามค าส่ังของศาล
ปกครองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
                   3. ดงันั้น เพ่ือให้การด าเนินการบงัคบัตามค าส่ังทางปกครองท่ีก าหนดให้ช าระเงินของส านกังาน กสทช. เป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการก ากบัดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 
จ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงเพื่อก าหนดให้ส านกังาน กสทช. เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 63/15 วรรคหก แห่ง
พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 
จึงไดเ้สนอร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐท่ีสามารถขอให้เจา้พนกังานบงัคบัคดีด าเนินการบงัคบัทางปกครองแทน 
(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... มาเพื่อด าเนินการ 
   
3. เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการร่างระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยคณะกรรมการผูช่้วยรัฐมนตรี (ฉบบัท่ี 
..) พ.ศ. .... ตามท่ีส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุ
บญัญติัท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
                   สลน. เสนอว่า 
                   1. โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยคณะกรรมการผูช่้วยรัฐมนตรี พ.ศ. 2546 
เพื่อปรับปรุงคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการผูช่้วยรัฐมนตรี ให้สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยใน
ประเด็นเก่ียวกบัคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของผูช่้วยรัฐมนตรี โดยบุคคลผูท่ี้จะเป็นกรรมการผูช่้วยรัฐมนตรีตอ้ง “ไม่เป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร” และ “ไม่เป็นผูต้อ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามบทบญัญติั
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย” ทั้งน้ี ตามนยัมาตรา 98 และมาตรา 101 ประกอบกบัมาตรา 184 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย โดยร่างระเบียบในเร่ืองน้ีไดจ้ดัท าร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี   



                   2. นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว้เห็นชอบให้น าเร่ืองน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  
จึงไดเ้สนอร่างระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยคณะกรรมการผูช่้วยรัฐมนตรี (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... มาเพื่อด าเนินการ 
                   สาระส าคัญของร่างระเบียบ  
                   ก าหนดคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการผูช่้วยรัฐมนตรีตอ้งไม่เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และไม่
เป็นผูต้อ้งห้ามมิใหใ้ชสิ้ทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
  
4. เร่ือง ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง ก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนกังานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ก าหนดแบบบตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม
พระราชบญัญติัทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... ของส านกังานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ท่ีส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว้ 
และให้ด าเนินการต่อไปได ้
                   ร่างประกาศส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง ก าหนดแบบบตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... ท่ีส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ เป็นการปรับปรุงจากร่างประกาศส านกันายกรัฐมนตรีซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดเ้คยมีมติเห็นชอบใน
หลกัการแลว้ (มติคณะรัฐมนตรี 29 ตุลาคม 2562) เพื่อให้เป็นประกาศกลางในการก าหนดแบบบตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ตามพระราชบญัญติัทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 ท่ีออกร่วมกนัโดยรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัทรัพยากรน ้าฯ ซ่ึงจะท า
ให้บตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัดงักล่าวมีรูปแบบเดียวกนั และสร้างความชดัเจนในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของพนกังานเจา้หนา้ท่ี  
                    สาระส าคัญของร่างประกาศ 
                   1. ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเป็นผูอ้อกบตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ส าหรับพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงด ารงต าแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการตั้งแต่ระดบักรมขึ้นไปและผูว่้าราชการจงัหวดั 
                   2. ก าหนดให้เลขาธิการส านกังานทรัพยากรน ้าแห่งชาติเป็นผูอ้อกบตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีส าหรับพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีซ่ึงด ารงต าแหน่งนอกเหนือจากขอ้ 1. 
                   3. ก าหนดให้บตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีใหใ้ชไ้ดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนดไวแ้ต่ตอ้งไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัออก
บตัร เวน้แต่กรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งก่อนวนับตัรหมดอาย ุให้ถือว่าบตัรนั้นหมดอายกุ่อนวนัหมดอายท่ีุ
ก าหนดในบตัรนั้น และให้คืนบตัรดงักล่าวแก่ผูมี้อ านาจออกบตัร  
                   4. ก าหนดให้เลขาธิการส านกังานทรัพยากรน ้าแห่งชาติประกาศก าหนดวิธีการในการย่ืนค าขอมีบตัรประจ าตวั
พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามท่ีเห็นสมควร 
  
5. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปท่ีดิน รวม 6 ฉบับ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจดัรูปที่ดิน รวม 6 ฉบบั ประกอบดว้ย 1. ร่าง
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจดัรูปท่ีดิน ในทอ้งท่ีต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองพิจิตร จงัหวดัพิจิตร พ.ศ. .... 2. ร่างพระ
ราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจดัรูปท่ีดิน ในทอ้งท่ีต าบลเขื่อน ต าบลยางนอ้ย และต าบลยางทา่แจง้ อ าเภอโกสุมพิสัย 



จงัหวดัมหาสารคาม พ.ศ. .... 3. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจดัรูปท่ีดิน ในทอ้งท่ีต าบลชยันาท อ าเภอเมืองชยันาท 
จงัหวดัชยันาท พ.ศ. .... 4. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจดัรูปท่ีดิน ในทอ้งท่ีต าบลโพธ์ิ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
จงัหวดัศรีสะเกษ พ.ศ. .... 5. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจดัรูปท่ีดิน ในทอ้งท่ีต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจบั จงัหวดั
อุดรธานี พ.ศ. .... 6. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจดัรูปที่ดิน ในทอ้งท่ีต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมืองสกลนคร 
จงัหวดัสกลนคร พ.ศ. ....  ท่ีส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว้ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
เสนอ และใหด้ าเนินการต่อไปได ้  
                    ทั้งน้ี ร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 6 ฉบบัที่ กษ. เสนอ คณะรัฐมนตรีไดเ้คยมีมติอนุมติัหลกัการ  (มติคณะรัฐมนตรี 9 
พฤษภาคม 2560, 30 พฤษภาคม 2560, 18 กรกฎาคม 2560, 22 สิงหาคม 2560 และ3 มกราคม 2561) และส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดต้รวจพิจารณาแลว้ เป็นการก าหนดเขตส ารวจการจดัรูปท่ีดิน ในทอ้งท่ีต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง
พิจิตร จงัหวดัพิจิตร ในทอ้งท่ีต าบลเขื่อน ต าบลยางนอ้ย และต าบลยาง ท่าแจง้ อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม ในทอ้งท่ี
ต าบลชยันาท อ าเภอเมืองชยันาท จงัหวดัชยันาท ในทอ้งท่ีต าบลโพธ์ิ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ในทอ้งท่ีต าบลเมือง
เพีย อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอดุรธานี และในทอ้งท่ีต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เพื่อให้พนกังานเจา้หนา้ท่ี
เขา้ไปท าการส ารวจพ้ืนท่ีท่ีจะจดัท าเป็นโครงการจดัรูปท่ีดิน อนัจะเป็นการส่งเสริมเกษตรกรรมของประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ 
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมขึ้นและมีมาตรฐานการครองชีพท่ีสูงขึ้น ซ่ึงคณะกรรมการจดัรูปท่ีดินกลางไดเ้ห็นชอบดว้ยแลว้ 
  
6. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงการออกหนังสือส าคัญประจ าตัวคนประจ าเรือ พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการออกหนงัสือส าคญัประจ าตวัคนประจ าเรือ พ.ศ. .... ท่ีส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว้ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และใหด้ าเนินการต่อไปได ้
                   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
                   1. ก าหนดให้หนงัสือส าคญัประจ าตวัคนประจ าเรือ ไดแ้ก่ หนงัสือคนประจ าเรือและหนงัสือคนประจ าเรือประมง 
โดยหนงัสือส าคญัประจ าตวัคนประจ าเรือตอ้งมีรายการหนงัสือแสดงตนคนประจ าเรือ (Seafarers’ identity document) เพื่อแสดง
รายการขอ้มูลบุคคลท่ีระบุตวัตนของผูถื้อหนงัสือคนประจ าเรือ ในกรณีท่ีออกให้แก่ผูมี้สัญชาติไทย ให้แสดงเลขประจ าตวัคน
ประจ าเรือไทยดว้ย แตห่นงัสือคนประจ าเรือและหนงัสือคนประจ าเรือประมงจะใชแ้ทนกนัไม่ได้   
                   2. ก าหนดให้ผูซ่ึ้งจะขอรับหนงัสือส าคญัประจ าตวัคนประจ าเรือตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี   
                             2.1 กรณีหนงัสือคนประจ าเรือ ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย หรือเป็นคนต่างดา้ว อายไุม่ต ่ากว่าสิบหกปี เป็น
ผูไ้ดรั้บการรับรองจากแพทยว่์ามีสุขภาพแขง็แรงพร้อมท่ีจะท างานในเรือได ้และมีคุณสมบติัอื่นตามท่ีอธิบดีกรมเจา้ท่าประกาศ
ก าหนด   
                             2.2 กรณีหนงัสือคนประจ าเรือประมง ตอ้งเป็นบคุคลท่ีมีสัญชาติไทยอายไุม่ต ่ากว่าสิบแปดปี เป็นผูไ้ดรั้บการ
รับรองจากแพทยว่์ามีสุขภาพแขง็แรงพร้อมท่ีจะท างานในเรือประมงได ้และมีคุณสมบติัอื่นตามท่ีอธิบดีกรมเจา้ท่าประกาศ
ก าหนด   
                   3. ก าหนดให้ผูซ่ึ้งจะขอรับหนงัสือส าคญัประจ าตวัคนประจ าเรือยื่นค าขอต่อเจา้ท่า ตามแบบค าขอท่ีอธิบดีกรมเจา้ท่า
ประกาศก าหนด ณ กองมาตรฐานคนประจ าเรือ กรมเจา้ท่า หรือส านกังานเจา้ท่าภูมิภาคสาขา พร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐาน เช่น 
บตัรประจ าตวัประชาชน หรือกรณีคนต่างดา้วใหใ้ชห้นงัสือเดินทางพร้อมดว้ยส าเนาหลกัฐานแสดงการเขา้เมืองท่ีถูกตอ้งตาม
กฎหมาย รูปถ่าย ใบรับรองแพทย ์หนงัสือส าคญัประจ าตวัคนประจ าเรือเล่มเดิม (ถา้มี) และกรณีคนต่างดา้วให้ยื่นหนงัสือรับรอง



การจา้งใหท้ าการในเรือไทยจากเจา้ของเรือ   
                   4. ก าหนดให้หนงัสือส าคญัประจ าตวัคนประจ าเรือมีอายไุม่เกินห้าปี   
                   5. ก าหนดให้เจา้ท่าอาจเพิกถอนหนงัสือส าคญัประจ าตวัคนประจ าเรือและเรียกคืนหนงัสือส าคญัประจ าตวัคนประจ า
เรือเม่ือปรากฏเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใด เช่น ผูถื้อหนงัสือส าคญัประจ าตวัคนประจ าเรือเป็นผูข้าดคุณสมบติัตามขอ้ 2. และหนงัสือ
ส าคญัประจ าตวัคนประจ าเรือถูกใชโ้ดยบคุคลอื่น เป็นตน้ 
  
7. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานข้อบังคบัส าหรับการป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัหลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานขอ้บงัคบัส าหรับการป้องกนัเรือ
โดนกนั พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว้
ด าเนินการต่อไปได ้
                   คค. เสนอว่า 
                   1. ประเทศไทยเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าดว้ยกฎขอ้บงัคบัระหว่างประเทศส าหรับป้องกนัเรือโดนกนัระหว่างประเทศ 
ค.ศ. 1972 (The International Regulation for Preventing Collisions at Sea 1972; COLERG 1972) ซ่ึงไดมี้การตรา
พระราชบญัญติัป้องกนัเรือโดนกนั พ.ศ. 2522 และออกกฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบญัญติัป้องกนัเรือ
โดนกนั พ.ศ. 2522 เพื่อรองรับพนัธกรณีและขอ้ก าหนดของอนุสัญญาดงักล่าวซ่ึงพระราชบญัญัตแิละกฎกระทรวงดงักล่าวได้ใช้
บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว แต่อนุสัญญา COLERG 1972 ได้มีการแก้ไขเพิม่เติมหลายคร้ังในปี 2530 ปี 2532 ปี 2536 ปี 2544 
และปี 2550 ในขณะที่ประเทศไทยได้แก้ไขเพิม่เติมกฎกระทรวงเพยีงคร้ังเดียวในปี 2533 โดยออกกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 
2533) ออกตามความในพระราชบญัญติัป้องกนัเรือโดนกนั พ.ศ. 2522 
                   2. คค. พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานขอ้บงัคบัส าหรับการป้องกนัเรือโดนกนัของ
ประเทศไทยสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั สมควรแก้ไขเพิม่เติมกฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออกตามความใน
พระราชบญัญัตป้ิองกนัเรือโดนกนั พ.ศ. 2522 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม รวมถึงเพ่ือรองรับการตรวจประเมินขององค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ (International Maritime Organization; IMO) ตามโครงการตรวจประเมินประเทศสมาชิกองคก์ารทางทะเล
ระหว่างประเทศ (IMO Member State Audit Scheme; IMSAS) ท่ีจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 จึงไดเ้สนอร่างกฎกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานขอ้บงัคบัส าหรับการป้องกนัเรือโดนกนั พ.ศ. .... มาเพื่อด าเนินการ 
                   สาระส าคัญของร่างกฎหมาย 
                   แก้ไขเพิม่เติมกฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญตัิป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 และทีแ่ก้ไข
เพิม่เติม เพ่ือให้สอดคล้องกับพนัธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยกฎข้อบังคับระหว่างประเทศส าหรับป้องกันเรือโดนกันระหว่าง
ประเทศ ค.ศ. 1972 ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงในปี พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2550 ตามล าดบั ใน
เร่ืองดงัต่อไปน้ี 
                   1. ก าหนดให้เรือที่ไม่สามารถปฏิบัตติามบทบญัญัตแิห่งกฎกระทรวงนีไ้ด้ครบถ้วน จะตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัอื่น
ซ่ึงรัฐมนตรีไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่มีผลบงัคบัต่อเรือนั้นไดใ้กลเ้คียงกบักฎกระทรวงน้ีมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ในส่วนท่ีเก่ียวกบั
จ านวนท่ีติดตั้ง ระยะหรือขอบทศันวิสัยของแสงไฟ หรือทุ่นเคร่ืองหมาย รวมทั้งการเปล่ียนท่ีติดตั้งและคุณสมบติัของเคร่ืองท า
สัญญาณเสียง 



                   2. แก้ไขเพิม่เติมนิยาม ดงัน้ี 
                       2.1 ค าว่า “เรือ” ให้หมายความถึง ยานบินเบาะอากาศ 
                       2.2 ค าว่า “เรือที่บังคับยากเพราะอัตรากินน ้าลกึของเรือ” ให้หมายความรวมถึง เรือกลท่ีความสัมพนัธ์ระหว่าง
อตัรากินน ้าลึกของเรือกบัความลึกของน ้าและความกวา้งของร่องน ้าท่ีเรือนั้นก าลงัเดินอยู ่
                       2.3 เพ่ิมเติมนิยามค าว่า “ยานบินเบาะอากาศ” หมายความว่า ยานพาหนะต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ซ่ึงในโหมด
ปฏิบติัการหลกัจะบินเขา้ใกลก้บัพ้ืนผิวโดยอาศยัการกระท าจากอิทธิพลของพ้ืนผิว 
                   3. เพ่ิมเติมการก าหนดเก่ียวกบัการปฏิบัติเพ่ือหลกีเลี่ยงการโดนกันโดยให้เรือจะตอ้งกระท าแต่เน่ินๆ เพ่ือไม่กีดขวาง
ทางเดินหรือทางเดินอนัปลอดภยัของเรือล าอ่ืน เพื่อใหท้ะเลกวา้งพอส าหรับทางเดินอนัปลอดภยัของเรือล าอ่ืน และมีความ
รับผิดชอบท่ีจะตอ้งกระท าเช่นนั้นอยูต่ลอด 
                   4. เพ่ิมเติมการก าหนดเก่ียวกบัแผนแบ่งแนวจราจร โดยให้เรืออาจใชเ้ขตจราจรชายฝ่ังทะเลเม่ืออยูร่ะหว่างเส้นทางไป
หรือมาจากท่าเรือ ส่ิงติดตั้งหรือโครงสร้างนอกฝ่ังสถานีน าร่อง หรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีอยูภ่ายในเขตจราจรชายฝ่ังทะเล หรือเพ่ือ
หลีกเล่ียงอนัตรายท่ีจะเกิดขึ้นโดยกะทนัหนั 
                   5. เพ่ิมเติมการก าหนดเก่ียวกบัความรับผิดชอบระหว่างเรือต่อเรือโดยก าหนดให้ยานบนิเบาะอากาศ ขณะบินขึ้น ลง
จอด และบินใกลผ้ิวน ้า ตอ้งหลีกทางให้พน้เรืออ่ืน และตอ้งหลีกเล่ียงการกีดขวางการเดินเรือ ส่วนยานบินเบาะอากาศท่ี
ปฏิบติังานบนผิวน ้าตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัเช่นเดียวกบัเรือกล 
                   6. เพ่ิมเติมการก าหนดเก่ียวกบัเรือกลก าลังเดิน โดยใหย้านบินเบาะอากาศตอ้งเปิดโคมไฟวบัมองเห็นไดร้อบทิศสี
แดงท่ีมีความเขม้สูง เฉพาะเวลาขณะบินขึ้น ลงจอด และบินใกลผ้ิวน ้า 
                   7. แก้ไขถ้อยค าและข้อบังคับต่างๆ ในรายละเอียด ให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขอนุสัญญาว่าดว้ยกฎขอ้บงัคบัระหว่าง
ประเทศส าหรับป้องกนัเรือโดนกนัระหว่างประเทศ ค.ศ. 1972 
                   
8. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงการแจ้งและการออกหนังสือรับรองการแจ้งผลิต น าเข้า ส่งออก ขาย น าผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเช้ือ
โรค กลุ่มท่ี 2 หรือพษิจากสัตว์ กลุ่มท่ี 1 พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก 
ขาย น าผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเช้ือโรค กลุ่มท่ี 3 หรือพษิจากสัตว์ กลุ่มท่ี 2 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการแจง้และการออกหนงัสือรับรองการแจง้ผลิต น าเขา้ ส่งออก ขาย น า
ผา่น หรือมีไวใ้นครอบครองเช้ือโรค กลุ่มท่ี 2 หรือพิษจากสัตว ์กลุ่มท่ี 1 พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและ
การอนุญาตผลิต น าเขา้ ส่งออก ขาย น าผา่น หรือมีไวใ้นครอบครองเช้ือโรค กลุ่มท่ี 3 หรือพิษจากสัตว ์กลุ่มท่ี 2 พ.ศ. .... รวม 2 
ฉบบั ท่ีส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว้ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอและให้ด าเนินการต่อไปได ้
                   ทั้งน้ี ร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบบั ท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดเ้คยมีมติอนุมติัหลกัการและ
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดต้รวจพิจารณาแลว้ เป็นการก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการก ากบัดูแล เพื่อให้
สอดคลอ้งและเป็นไปตามพระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 เก่ียวกบัการผลิต น าเขา้ ส่งออก ขาย น าผ่าน หรือ
มีไวใ้นครอบครองเช้ือโรค กลุ่มท่ี 2 เช่น กลุ่มแบคทีเรีย Abiotrophia balaena กลุ่มไวรัส Coronavirus กลุ่มท่ี 3 เช่น ไวรัส 
Middle East respiratory syndrome (MERS) coronavirus หรือพิษจากสัตว ์กลุ่มท่ี 1 เช่น คางคกบา้น ก้ิงก่าลูกปัด ก้ิงกือ กลุ่มท่ี 2 



เช่น งูเห่า งทูบัสมิงคลา งูสามเหล่ียม ซ่ึงเป็นการด าเนินการตามขอ้กฎหมายพระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 
                    สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
ร่างกฎกระทรวง สาระส าคัญ 

1. ร่างกฎกระทรวงการ
แจง้และการออกหนงัสือ
รับรองการแจง้ผลิต 
น าเขา้ ส่งออก ขาย น า
ผา่น หรือมีไวใ้น
ครอบครองเช้ือโรค กลุ่ม
ท่ี 2 หรือพิษจากสัตว ์
กลุ่มท่ี 1 พ.ศ. .... 

  ก าหนดให้ “หนงัสือรับรองการแจง้” หมายความว่า หนงัสือรับรองการแจง้ผลิตน าเขา้ ส่งออก ขาย 
น าผา่น หรือมีไวใ้นครอบครองเช้ือโรค กลุ่มท่ี 2 หรือพิษจากสัตว ์กลุ่มท่ี 1 
  ก าหนดให้การย่ืนค าขอ การออกใบรับแจ้ง และการออกหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ด าเนินการโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลกั ในระหว่างท่ียงัไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์
ไดใ้ห้ยื่นค าขอทางไปรษณียห์รือให้ยื่นค าขอ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์สธ. หรือสถานท่ีอื่นตามท่ี
อธิบดีก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 - ก าหนดใหใ้บรับแจง้ หนงัสือรับรองการแจง้ หนงัสือแจง้กรณีเช้ือโรคหรือพิษจากสัตวมี์ระดบัความ
รุนแรงสูงขึ้น หนงัสือแจง้เลิกด าเนินการและค าขอตามกฎกระทรวงน้ี ใหเ้ป็นไปตามแบบที่อธิบดี
ก าหนด 
 - ก าหนดหลกัเกณฑก์ารยื่นค าขอรับหนงัสือรับรองการแจง้ผลิต น าเขา้ ขาย น าผา่น หรือมีไวใ้น
ครอบครองเช้ือโรค กลุ่มท่ี 2 หรือพิษจากสัตว ์กลุ่มท่ี 1 ให้ยื่นค าขอต่ออธิบดี พร้อมดว้ยขอ้มูล เอกสาร 
หรือหลกัฐานตามท่ีก าหนด ก าหนดหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบการยื่นขอรับหนงัสือรับรองดงักล่าว 
และก าหนดให้หนงัสือรับรองการแจ้งให้มีอายุ 1 ปีนบัแต่วนัที่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
 - ก าหนดใหใ้นกรณีท่ีการด าเนินการผลิต น าเขา้ ส่งออก ขาย น าผา่น หรือมีไวใ้นครอบครองในเช้ือ
โรค กลุ่มท่ี 2 หรือพิษจากสัตว ์กลุ่มท่ี 1 ปรากฏว่าเช้ือโรคหรือพิษจากสัตวด์งักล่าวมีระดบัความ
รุนแรงสูงขึ้นกว่าระดบัท่ีระบุไวใ้นหนงัสือรับรองการแจง้ ใหผู้รั้บหนงัสือรับรองการแจง้ตอ้งหยดุ
ด าเนินการ และแจง้ให้อธิบดีทราบภายใน 3 วนั พร้อมดว้ยขอ้มูลเอกสาร หรือหลกัฐานอื่นท่ีแสดงให้
เห็นถึงระดบัความรุนแรงของเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว ์และวิธีการเพื่อความปลอดภยั และการป้องกนั
อนัตรายต่อบคุคล เป็นตน้ 
 - ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ยื่นค าขอต่ออธิบดีภายใน 90 วนั 
ก่อนหนงัสือรับรองการแจง้ส้ินอาย ุ
 - ก าหนดใหผู้ป้ระสงคจ์ะเลิกผลิต น าเขา้ ส่งออก ขาย น าผา่น หรือมีไวใ้นครอบครองเช้ือโรค กลุ่มท่ี 
2 หรือพิษจากสัตว ์กลุ่มท่ี 1 ให้แจง้เป็นหนงัสือต่ออธิบดีล่วงหนา้ก่อนวนัท่ีประสงคจ์ะเลิกด าเนินการ
ดงักล่าว และให้ถือว่าหนงัสือรับรองการแจง้ส้ินอายนุบัแต่วนัท่ีประสงคจ์ะเลิกด าเนินการนั้น ในกรณี
ไดแ้จง้เลิกการด าเนินการเก่ียวกบัเช้ือโรคหรือพิษจากสัตวแ์ลว้ ให้ผูรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ท าลาย
หรือส่งมอบเช้ือโรคหรือพิษจากสัตวท่ี์เหลืออยู ่และให้แจง้ผลการด าเนินการให้อธิบดีทราบ
โดยเร็ว และน าหนังสือรับรองการแจ้งส่งคืนต่ออธบิดีเพ่ือประทับตรายกเลิกต่อไป  

2. ร่างกฎกระทรวงการ
ขอรับใบอนุญาตและการ
อนุญาตผลิต น าเขา้ 

 - ก าหนดบทนิยาม “ใบอนุญาต” หมายความว่าใบอนุญาตผลิต น าเขา้ ส่งออก ขาย น าผา่น หรือมีไว้
ในครอบครองเช้ือโรค กลุ่มท่ี 3 หรือพิษจากสัตว ์กลุ่มท่ี 2 
 - ก าหนดใหก้ารย่ืนค าขอและการอนุญาต ให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ ในระหว่างท่ียงั



ส่งออก ขาย น าผา่น หรือ
มีไวใ้นครอบครองเช้ือ
โรค กลุ่มท่ี 3 หรือพิษ
จากสัตว ์กลุ่มท่ี 2 พ.ศ. 
.... 

ไม่สามารถด าเนินการไดใ้ห้ยื่นค าขอโดยวิธีการทางไปรษณียห์รือให้ยื่นค าขอ ณ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์สธ. หรือสถานท่ีอื่นตามท่ีอธิบดีก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 - ก าหนดใหใ้บรับค าขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต หนงัสือแจง้กรณีเช้ือโรคหรือพิษจากสัตวมี์ระดบั
ความรุนแรงสูงขึ้น หนงัสือแจง้เลิกด าเนินการและค าขอตามกฎกระทรวงน้ี ให้เป็นไปตามท่ีอธิบดี
ก าหนด 
 - ก าหนดหลกัเกณฑก์ารยื่นค าขอรับใบอนุญาตผลิต น าเขา้ ส่งออก ขาย น าผา่น หรือมีไวใ้น
ครอบครองเช้ือโรค กลุ่มท่ี 3 หรือพิษจากสัตว ์กลุ่มท่ี 2 ให้ยื่นค าขอต่ออธิบดี พร้อมดว้ยขอ้มูลเอกสาร 
หรือหลกัฐานตามท่ีก าหนด ก าหนดหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบค าขอรับใบอนุญาตดงักล่าวและ 
ก าหนดให้ใบอนุญาตให้มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 
 - ก าหนดใหใ้นกรณีท่ีปรากฏในระหว่างการผลิต น าเขา้ ส่งออก ขาย น าผา่น หรือมีไวใ้นครอบครอง
ซ่ึงเช้ือโรค กลุ่มท่ี 3 หรือพิษจากสัตว ์กลุ่มท่ี 2 ว่าเช้ือโรคหรือพิษจากสัตวด์งักล่าวมีระดบัความรุนแรง
สูงขึ้นกว่าระดบัท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต ให้ผูรั้บใบอนุญาตปฏิบติัตอ้งหยดุการด าเนินการและแจง้ให้
อธิบดีทราบภายใน 3 วนั พร้อมดว้ยขอ้มูล เอกสาร หรือหลกัฐานอื่นท่ีแสดงให้เห็นถึงระดบัความ
รุนแรงของเช้ือโรคหรือพิษจากสัตวแ์ละวิธีการเพ่ือความปลอดภยั และการป้องกนัอนัตรายต่อบุคคล 
เป็นตน้ 
 - ก าหนดหลักเกณฑ์และวธิีการการขอต่อใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอตอ่อธิบดีภายใน 90 วนั ก่อน
ใบอนุญาตส้ินอาย ุ
 - ก าหนดใหผู้ป้ระสงคจ์ะเลิกผลิต น าเขา้ ส่งออก ขาย น าผา่น หรือมีไวใ้นครอบครองเช้ือโรค กลุ่มท่ี 
3 หรือพิษจากสัตว ์กลุ่มท่ี 2 ให้แจง้เป็นหนงัสือต่ออธิบดีล่วงหนา้ก่อนวนัท่ีประสงคจ์ะเลิกด าเนินการ
ดงักล่าวและให้ถือว่าใบอนุญาตนั้นส้ินอายนุบัแต่วนัท่ีประสงคจ์ะเลิกด าเนินการนั้น ในกรณีท่ีไดแ้จง้
เลิกการด าเนินการเก่ียวกบัเช้ือโรคหรือพิษจากสัตวแ์ลว้ ให้ผูรั้บใบอนุญาตท าลายหรือส่งมอบเช้ือโรค
หรือพิษจากสัตวท่ี์เหลืออยูแ่ละให้แจง้ผลการด าเนินการดงักล่าวให้อธิบดีทราบโดยเร็ว และน า
ใบอนุญาตส่งคืนต่ออธิบดีเพื่อประทบัตรายกเลิกต่อไป    

   
9. เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร                
(ฉบบัที่ 114) พ.ศ. 2539 พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัในหลกัการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย ์ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยว่์าดว้ยการน า
สินคา้เขา้มาในราชอาณาจกัร (ฉบบัท่ี 114) พ.ศ. 2539 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชย ์(พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญัญติัท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้
                   พณ. เสนอว่า 
                   1. กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน (พน.) ขอให้ พณ. ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยว่์าดว้ยการน าสินคา้เขา้
มาในราชอาณาจกัร (ฉบบัที่ 114) พ.ศ. 2539 ลงวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีเหตุผลว่า 
                             1.1 ประกาศกระทรวงพาณิชยด์งักล่าวไดก้ าหนดนิยามค าว่า “ผูค้า้น ้ามนั” หมายถึง ผูค้า้น ้ามนัตามมาตรา 6 
แห่งพระราชบญัญติัน ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2521 ซ่ึงพระราชบญัญติัดงักล่าวไดย้กเลิกแลว้ ประกอบกบัปัจจบุนัพระราชบญัญติั



การคา้น ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ท่ีใชบ้งัคบัอยูไ่ม่มีบทนิยามค าดงักล่าว 
                             1.2  พระราชบัญญัติการค้าน ้ามันเช้ือเพลงิ พ.ศ. 2543 และประกาศกรมธุรกิจพลังงานท่ีออกตามความใน
มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีบทบญัญัติครอบคลมุถึงการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพน ้ามันเช้ือเพลงิทุกชนิด
ที่จ าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายในประเทศเป็นกฎหมายที่เพยีงพอแล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นต้องก าหนดให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพของน ้ามันเช้ือเพลงิท่ีน าเข้ามา ณ เมืองท่าส่งออก และ ณ คลังน าเข้าน ้ามนัเช้ือเพลิง ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
ดังกล่าวอีก 
                             1.3 ประกอบกบัการพิจารณาอนุญาตให้น าเขา้น ้ามนัเช้ือเพลิงจากต่างประเทศเป็นไปเพ่ือประโยชน์แห่งความ
มัน่คงดา้นพลงังานของประเทศในการป้องกนัและแกไ้ขการขาดแคลนน ้ามนัเช้ือเพลิงภายในประเทศ โดยไม่ไดค้  านึงถึงการ
ตรวจสอบคุณภาพของน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีน าเขา้จากต่างประเทศตามประกาศกระทรวงพาณิชยด์งักล่าวแต่อยา่งใด 
                   2. โดยท่ีปัจจุบนักรมธุรกิจพลังงาน พน. มีอ านาจหน้าท่ีในการก ากับดูแลการค้าน ้ามันเช้ือเพลิงโดยได้รับโอนภารกิจ
และอ านาจหน้าท่ีในส่วนของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ เฉพาะท่ีเกี่ยวกับส านักน ้ามนัเช้ือเพลิง ตามความในมาตรา 
86 แห่งพราะราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 และตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2562 กรมธุรกิจพลงังาน พน. ไดอ้อกประกาศของกรมธุรกิจพลงังาน
ภายใตพ้ระราชบญัญติัการคา้น ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 จ านวน 25 ฉบบั โดยก าหนดเก่ียวกบัการควบคุมและการตรวจสอบ
คุณภาพน ้ามนัเช้ือเพลิงทุกชนิดท่ีจ าหน่ายหรือมีไวเ้พ่ือจ าหน่ายในประเทศเป็นการเฉพาะแลว้ 
                   3. พณ. โดยกรมการคา้ต่างประเทศ พิจารณาแลว้จึงไดจ้ดัท า “ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย ์ยกเลิกประกาศ
กระทรวงพาณิชยว่์าดว้ยการน าสินคา้เขา้มาในราชอาณาจกัร (ฉบบัที่ 114) พ.ศ. 2539 พ.ศ. ....” และไดรั้บฟังความคิดเห็นผา่น
เวบ็ไซตข์องกรมการคา้ต่างประเทศ (www.dft.go.th) ระหว่างวนัท่ี 6 ถึงวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 แต่ไม่มีผูแ้สดงความคดิเห็น 
และกรมการคา้ต่างประเทศไดมี้หนงัสือถึงผูป้ระกอบธุรกิจน าเขา้น ้ามนัเช้ือเพลิงและผูค้า้น ้ามนัเช้ือเพลิง รวม 134 ราย โดยมี     
ผูแ้จง้ความเห็นรวม 6 ราย ซ่ึงทั้งหมดเห็นชอบดว้ยกบัร่างประกาศกระทรวงพาณิชยด์งักล่าว 
จึงไดเ้สนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย ์ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยว่์าดว้ยการน าสินคา้เขา้มาในราชอาณาจกัร (ฉบบัท่ี 
114) พ.ศ. 2539 พ.ศ. .... มาเพื่อด าเนินการ 
                   สาระส าคัญของร่างประกาศ 
                   ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยว่์าดว้ยการน าสินคา้เขา้มาในราชอาณาจกัร (ฉบบัที่ 114) พ.ศ. 2539 ลงวนัท่ี            
3 มิถุนายน พ.ศ. 2539 
  
10. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผู้น าของเข้าเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายล าได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากรท้ังหมดหรือแต่บางส่วน พ.ศ. ....  
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัหลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผูน้ าของเขา้เพื่อการผา่นแดนหรือการถ่ายล าไดรั้บ
ยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และ      
ให้ส่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองด่วน แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
                   กค. เสนอว่า  
                   1. เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) ไดแ้พร่ระบาดในวงกวา้ง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนท าใหป้ระเทศไทยตอ้งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งท่ีทัว่ราชอาณาจกัรตั้งแต่



วนัท่ี 26 มีนาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงสถานการณ์ดงักล่าวเป็นพฤติการณ์พิเศษท่ีส่งผลกระทบต่อการขนส่ง
ระหว่างประเทศในภาพรวม และเป็นเหตใุหผู้น้ าของเขา้เพื่อการผา่นแดนหรือการถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจกัร ไม่สามารถ
น าของท่ีน าเขา้มาเพื่อการผา่นแดนหรือการถ่ายล าออกไป     นอกราชอาณาจกัรไดภ้ายในก าหนดระยะเวลาตามกฎหมายว่าดว้ย
ศุลกากร ดงันั้น เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบใน ดา้นการปฏิบติัพิธีการศุลกากรเก่ียวกบัการน าของเขา้มาเพ่ือการผา่นแดนหรือ
การถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจกัรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) จึง
สมควรก าหนดให้ผูน้ าของเขา้เพือ่การผา่นแดนหรือการถ่ายล าดงักล่าวไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร
ทั้งหมดหรือแตบ่างส่วน   
                   2. โดยท่ีมาตรา 6 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ. 2560 บญัญติัให้ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์พิเศษเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชบญัญติัน้ี ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดใหผู้น้ าของเขา้หรือผูส่้งของ
ออกไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยจะก าหนดเง่ือนไขให้ตอ้งปฏิบติัไวด้ว้ยก็ได ้
ดงันั้น เพ่ือเป็นการยกเวน้ใหผู้น้ าของเขา้เพื่อการผา่นแดนหรือการถ่ายล าไม่ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากรดงักล่าว จึง
จ าเป็นตอ้งออกเป็นกฎกระทรวง  
จึงไดเ้สนอร่างกฎกระทรวงก าหนดใหผู้น้ าของเขา้เพื่อการผา่นแดนหรือการถ่ายล าไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่า
ดว้ยศุลกากรทั้งหมดหรือแตบ่างส่วน พ.ศ. .... มาเพื่อด าเนินการ 
  
                   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
                   ก าหนดให้ผูน้ าของเขา้เพื่อการผา่นแดนหรือการถ่ายล า ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร
ทั้งหมดหรือแตบ่างส่วน โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี  
                   1. ก าหนดนิยามค าว่า “พฤติการณ์พิเศษ” หมายความว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-2019) จนเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีท าให้ไม่สามารถส่งของน าเขา้เพื่อการผา่นแดนหรือการถ่ายล าออกไปนอก
ราชอาณาจกัรภายในก าหนดระยะเวลาตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากรได ้  
                   2. ก าหนดให้ผูน้ าของเขา้เพื่อการผา่นแดนหรือการถ่ายล าไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร 
ในกรณีดงัต่อไปน้ี   
                             2.1 กรณีท่ีการน าของท่ีน าเขา้มาเพื่อการผา่นแดนหรือการถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจกัรท่ีก าหนดให้กระท า
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัรตามมาตรา 102 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ. 2560  
                             2.2 กรณีท่ีผูน้ าของเขา้เพื่อการผา่นแดนหรือการถ่ายล าไม่น าของออกไปนอกราชอาณาจกัรภายในระยะเวลา
ตามมาตรา 102 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ. 2560 หรือขอเปล่ียนการผา่นพิธีการศลุกากรเป็นการน าเขา้และได้
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัศุลกากรฯ แต่ไม่เสียอากรหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัศลุกากรภายในระยะเวลา
ดงักล่าว ให้ของนั้นตกเป็นของแผน่ดิน  
                             2.3 ก าหนดใหผู้น้ าของเขา้เพื่อการผา่นแดนหรือการถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจกัรย่ืนหนงัสือขอขยาย
ระยะเวลาเพื่อยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 2.1 และ ขอ้ 2.2 พร้อมแสดงเหตผุลแห่งพฤติการณ์พิเศษ และเอกสารหลกัฐาน
ประกอบ ต่อกรมศุลกากร โดยก าหนดให้อธิบดีกรมศุลกากรขยายระยะเวลาการน าของท่ีน าเขา้มาเพื่อการผา่นแดนหรือการถ่าย
ล าออกไปนอกราชอาณาจกัรไดต้ามความจ าเป็น  



                   3. กฎกระทรวงน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 26 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
  

เศรษฐกิจ - สังคม 
11. เร่ือง การปรับหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข “โครงการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)” ส าหรับลกูค้ารายย่อย 
(Post Finance) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข “โครงการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัแห่งรัฐ (โครงการบา้น
ลา้นหลงั)” ส าหรับลูกคา้รายยอ่ย (Post Finance) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อสนบัสนุนการลงทุนในกิจการท่ีอยู่
อาศยัส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ยตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี ส. 2/2563 เร่ือง การแกไ้ขเพ่ิมเติมบญัชีประเภท
กิจการท่ีให้การส่งเสริมการลงทนุตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี 2/2557 ลงวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 (ประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนฯ) ซ่ึงจะท าใหป้ระชาชนมีทางเลือก ท่ีหลากหลายและสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนไดม้ากย่ิงขึ้น ตามท่ีกระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ 
                   สาระส าคัญของเร่ือง 
                   กค. รายงานว่า 
                    1. ผลการด าเนินโครงการบ้านล้านหลัง ณ วันที่ 13 เมษายน 2563 ธอส. มียอดอนุมตัิสินเช่ือแก่ลกูค้ารายย่อย (Post 
Finance) จ านวน 25,930 ราย เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 18,429.11 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1) กลุ่มรายไดต้่อเดือนต่อคนไม่เกิน 
25,000 บาท จ านวน 21,495 ราย เป็นจ านวนเงิน 15,271.17 ลา้นบาท และ 2) กลุ่มรายไดต้่อเดือนต่อคนเกิน 25,000 บาท จ านวน 
4,435 ราย เป็นเงินจ านวน 3,157.94 ลา้นบาท [ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ธอส. มียอดอนุมติัสินเช่ือแก่ลูกคา้รายยอ่ย 
จ านวน 27,614 ราย เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 19,632.12 ลา้นบาท แบ่งเป็น (1) กลุ่มรายไดต้่อเดือนต่อคนไม่เกิน 25,000 บาท 
จ านวน 22,862 ราย เป็นจ านวนเงิน 16,265.38 ลา้นบาท และ (2) กลุ่มรายไดต้่อเดือนต่อคนเกิน 25,000 บาท จ านวน 4,752 ราย 
เป็นจ านวนเงิน 3,366.74 ลา้นบาท] 
                    2. คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนฯ เพ่ือแก้ไขเพิม่เติมบญัชี
ประเภทกิจการท่ีให้การส่งเสริมการลงทุนโดยก าหนดให้กิจการท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยได้รับสิทธิประโยชน์เฉพาะการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีเง่ือนไขส าคัญ คือ กรณีท่ีอยู่อาศัยท่ีขอรับการส่งเสริมตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ต้องจ าหน่ายราคาต่อหน่วยไม่เกิน 1.2 ล้านบาท 
(รวมค่าท่ีดิน) และกรณีท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดอ่ืนต้องจ าหน่ายราคาหน่วยละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยท่ีอยู่อาศัยดังกล่าวจะต้องจ าหน่าย
ให้แก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น ท้ังนี ้เพ่ือส่งเสริมกิจการท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย และเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายของ
รัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถมีท่ีอยู่อาศัยท่ีมีมาตรฐานเป็นของตนเอง เพิม่ทางเลือกในด้านท าเล
ท่ีตั้ง สภาพแวดล้อมของชุมชน และระดับราคาท่ีเหมาะสม รวมท้ังเป็นการสนับสนุนโครงการบ้านล้านหลัง 
                   3. เพ่ือให้การก าหนดราคาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านล้านหลังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพ่ือสนับสนุน
การส่งเสริมการลงทุนของกิจการท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยและส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมีท่ีอยู่อาศัยท่ีตรงตามความ
ต้องการเป็นของตนเอง รวมถึงเพือ่สนบัสนุนผูป้ระกอบการภาคเอกชนในการพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนฯ (ตามขอ้ 2) ซ่ึงจะเป็นการกระตุน้การลงทนุในกิจการท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูมี้รายได้
นอ้ยท าให้มีท่ีอยูอ่าศยัในระดบัราคาท่ีหลากหลายสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูจ้องสิทธิโครงการบา้นลา้นหลงัท่ียงัไม่



สามารถหาท่ีอยูอ่าศยัในระดบัราคาท่ีตอ้งการได ้ธอส. จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของโครงการบ้านล้านหลงัส าหรับ
ลูกค้ารายย่อย (Post Finance) ให้สอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนฯ ซ่ึงคณะกรรมการธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ดงัน้ี 
                       3.1 ปรับปรุงการก าหนดราคาซ้ือขายหลกัประกัน จากเดิม “ก าหนดราคาซ้ือขายไม่เกนิ  1 ล้านบาทต่อ
หน่วย” เป็น “ก าหนดราคาซ้ือขายไม่เกิน 1.2 ล้านบาทต่อหน่วย” 
                       3.2 ปรับปรุงการก าหนดวงเงินกู้ จากเดิม “ก าหนดวงเงินกูสู้งสุดต่อรายต่อหลกัประกนัไม่เกิน 1 ล้าน
บาท” เป็น “ก าหนดวงเงินกูสู้งสุดต่อรายไดต้่อหลกัประกนัไม่เกนิ 1.2 ล้านบาท” 
                   4. การปรับปรุงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในคร้ังน้ี ไม่กระทบต่อภาระการชดเชยส่วนต่างระหว่างรายไดด้อกเบ้ียรับ
ตามแผนวิสาหกิจของ ธอส. กบัรายไดด้อกเบ้ียรับจากโครงการบา้นลา้นหลงัของรัฐบาลซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดใ้ห้ความเห็นชอบ
แลว้ เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 และวนัท่ี 12 มีนาคม 2562 เน่ืองจากกรอบวงเงินและอตัราดอกเบ้ียของลูกคา้แต่ละกลุ่มไม่
เปล่ียนแปลง จึงไม่ตอ้งปรับปรุงรายละเอียดขอ้มูลท่ีหน่วยงานของรัฐตอ้งเสนอพร้อมกบัการขออนุมติัต่อคณะรัฐมนตรีตาม
มาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรัฐ 
พ.ศ. 2561 
  
12. เร่ือง ขออนุมตัิค่าปรับปรุงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเล่ือนให้เป็นหอประวัติราชบณัฑิตยสภา ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุม
ราชบัณฑิตยสภา และขออนุมัติก่อหนีผู้กพนัข้ามปีงบประมาณ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการให้ส านกังานราชบณัฑิตยสภา (รภ.) ด าเนินการปรับปรุงอาคารเรือนเจา้จอม
มารดาเล่ือนใหเ้ป็นหอประวติัศาสตร์ราชบณัฑิตยสภา และก่อสร้างอาคารศูนยป์ระชุมราชบณัฑิตยสภาและอ่ืน ๆ ภายในกรอบ
วงเงิน 354,350,000 บาท ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2567) อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากอาคารดงักล่าว
เป็นโบราณสถาน ประกอบกบัเง่ือนไขการเช่าอาคารเรือนเจา้จอมมารดาเล่ือน มีผลท าให้การด าเนินการใด ๆ จะตอ้งไดรั้บ
อนุญาตและอยูภ่ายในการควบคมุดูแลของส านกังานทรัพยสิ์นพระมหากษตัริย ์กรมศิลปากร หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตาม
ขั้นตอนของกฎหมายหรือเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้รวมถึงการจดัท าประมาณราคา แบบรูปรายการส่ิงก่อสร้าง และ
รายละเอียดครุภณัฑ ์ทั้งน้ี เม่ือ รภ. ไดด้ าเนินการดงักล่าวแลว้ ให้พิจารณาด าเนินการตามนยัมาตรา 42 ของพระราชบญัญติัวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือจดัท าแผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านกังบประมาณ  
                   สาระส าคัญของเร่ือง 
                   รภ. รายงานว่า 
                   1. ปัจจุบนั รภ. มีท่ีท าการอยูส่นามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีภารกิจในการจดัประชุมสมาชิกราช
บณัฑิตยสภาเพื่อปรึกษาหารือในเร่ืองท่ีเป็นประเด็นส าคญัและเร่งดว่นของประเทศ (Royal Society Forum) เพื่อน าเสนอ
ขอ้คดิเห็นและแนวทางแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี และจดัการประชุมอืน่ ๆ ของราชบณัฑิตยสภา
เป็นประจ า แต่โดยท่ีพ้ืนท่ีห้องประชุมมีขนาดเลก็เพียง 168 ตารางเมตร ไม่สามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมตามกรอบอตัราของ
สมาชิกราชบณัฑิตยสภาตามขอ้บงัคบัราชบณัฑิตยสภาว่าดว้ยการก าหนดจ านวนภาคีสมาชิกและจ านวนราชบณัฑิตยสภา พ.ศ. 
2559 ได ้ดงันั้น รภ. จึงมีแผนคืนพ้ืนท่ีเดิม ณ สนามเสือป่า ให้แก่ส านกัพระราชวงั (พว.) เพ่ือยา้ยไปยงัศูนยร์าชการเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 โซน c ซ่ึงมีก าหนดก่อสร้างแลว้เสร็จในเดือนเมษายน 2567 จึงจ าเป็นตอ้งหาพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับ



การประชุมราชบณัฑิตยสภาในอนาคต 
                   2. ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2563 รภ. ไดท้  าสัญญาเช่าอาคารเรือนเจา้จอมมารดาเล่ือน ในรัชกาลท่ี 5 ริมถนน
พระราม 5 เขตดุสิต เน้ือท่ี 1,765.94 ตารางวา กบัส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์เป็นเวลา 30 ปี (1 ธนัวาคม 2564 – 30 
พฤศจิกายน 2594) เพื่อเตรียมปรับปรุงเป็นหอประวติัราชบณัฑิตยสภาและอาคารศูนยป์ระชุมราชบณัฑิตยสภา โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อแสดงถึงสัญลกัษณ์และการอนุรักษเ์ชิงประวติัศาสตร์ของราชบณัฑิตยสภา เน่ืองจากเป็นองคก์รท่ีส าคญัของ
ประเทศท่ีไดก่้อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2569 ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 7) และใชเ้ป็นศูนยก์าร
ประชุมระดบัชาติเพื่อรองรับการประชุมของราชบณัฑิตยสภา การประชุมร่วมกนัระหว่างราชบณัฑิตยสภากบัองคก์ารปราชญ์
จากต่างประเทศ และการประชุมวิชาการทั้งในระดบัชาติและระดบันานาชาติ โดยกรมศิลปากรไดอ้นุญาตให้ รภ. ด าเนินการ
บูรณะอาคารเรือนเจา้จอมมารดาเล่ือนได ้ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกรมศิลปากร 
                   3. รายละเอียดงานปรับปรุงอาคารฯ ประกอบดว้ย 5 รายการ มีระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2563 – 2567) 
วงเงินรวม 354.35 ลา้นบาท ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ วงเงิน 
1. งานจา้งออกแบบอาคารเรือนเจา้จอมมารดาเล่ือน อาคารศนูยป์ระชุม 
ราชบณัฑิตยสภา และงานปรับปรุงบริเวณภายนอก 

16.71 

2. งานปรับปรุงอาคารเรือนเจา้จอมมารดาเล่ือน 97.98 
3. งานก่อสร้างศูนยป์ระชุมราชบณัฑิตยสภา 178.75 
4. งานปรับปรุงบริเวณภายนอก 42.10 
5. งานจา้งท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 18.81 
รวม 354.35 
                   ทั้งน้ี ในการปรับปรุงอาคารฯ กรมศิลปากรไดอ้นุญาตให้ส านกังานราชบณัฑิตยสภาด าเนินการบูรณะอาคารฯ ได้
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกรมศิลปากรแลว้ 
  
13. เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ คร้ังที่ 2/2563 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ (คณะกรรมการฯ) คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 27 
มีนาคม 2563 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุ์วรรณ) ในฐานะประธานกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ
เสนอ  ซ่ึงมีมติในเร่ืองส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี  
                    1. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง แผนการ
บริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม (พ.ศ. 2563) มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยให้มีการใชสิ้ทธิในการ
เขา้ใชว้งโคจรดาวเทียมตามแผนการบริหารสิทธิในการเขา้ใชว้งโคจรดาวเทียม 
                    2. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์ในระดับรัฐ  เพ่ือประกอบการพจิารณา
อนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ พ.ศ. .... กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ไดเ้ชิญ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงการต่างประเทศ และส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ



โทรทศัน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขา้ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ประกาศดงักล่าวให้มีความครบถว้น
สมบูรณ์ก่อนน าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป 
                    3. แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินหลงัส้ินสุดสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศ  ใหบ้ริษทั 
กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) เป็นผูบ้ริหารจดัการทรัพยสิ์นภายหลงัส้ินสุดสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสาร
ภายในประเทศ (ดาวเทียมไทยคม 4 ไทยคม 5 และไทยคม 6) จนส้ินสุดอายทุางวิศวกรรมของดาวเทียม และให้น าเสนอ
คณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
                    4. (ร่าง) แนวปฏบิัตกิารรับจดแจ้งวัตถุอวกาศ คณะกรรมการฯ ไดก้ าหนดขอบเขตและแนวปฏิบติั เช่น เป็นการ
ด าเนินกิจการอวกาศในราชอาณาจกัร การด าเนินกิจการอวกาศนอกราชอาณาจกัรหรือในอวกาศโดยบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติ
ไทยหรือนิติบคุคลซ่ึงมีสัญชาติไทย หรือไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย  และด าเนินการจดแจง้วตัถุอวกาศหลงัจากท่ีได้
ปล่อยวตัถุอวกาศขึ้นสู่อวกาศแลว้ โดยส่งขอ้มูลในรูปแบบที่ส านกังานกิจการอวกาศส่วนนอกแห่งสหประชาชาติก าหนด 
  
14. เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คร้ังท่ี 2/2563 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คณะ
กรรมการฯ) คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 [ซ่ึงเป็นการด าเนินการตามพระราชบญัญติัการพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 11 (3) ท่ีบญัญติัให้คณะกรรมการฯ เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัการด าเนินงานตามนโยบาย
และแผนระดบัชาติว่าดว้ยการพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม] ตามท่ีกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ 
โดยมีสาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 
                   1. ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัตกิารพฒันาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 
2560 คณะกรรมการฯ ไดมี้การด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีส าคญั เช่น การจดัท าหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใหค้รอบคลุมทัว่ถึงทั้งประเทศเพ่ือสนบัสนุนการ
พฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศ (เน็ตประชารัฐ)  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น
ศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนขอ้มูลดิจิทลัของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) การแกไ้ขปัญหาองคก์รของบริษทั ทีโอ
ที  จ ากดั และบริษทั กสม โทรคมนาคม จ ากดั (บมจ. กสท โทรคมนาคม) การจดัตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวตักรรม
ดิจิทลั  (Digital Park Thailand) โครงการพฒันาระบบคลาวดก์ลางภาครัฐ (Government Data Center And Cloud Service : 
GDCC)  และ (ร่าง) นโยบายและแผนเฉพาะดา้นการส่งเสริมและพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 
2565) (แผนปฏิบติัการ) 
                    2. ผลการจัดประมูลคล่ืนความถี่ 5G ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ไดเ้ปิดให้ยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ียา่น 700MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 
GHz   ซ่ึงการประมูลคล่ืนความถ่ีดงักล่าวเสร็จเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยมีการประมูลเพียง 3 คล่ืนความถ่ี 
ไดแ้ก่ 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz มีผลรวมเงินประมูลทุกยา่นความถ่ีจ านวน 107,557,660,221.39 บาท ทั้งน้ี ในส่วนของ
คล่ืนความถ่ี 1800 MHz ท่ีเปิดการประมูลมาแลว้จ านวน 2 คร้ัง แต่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมการประมูล คณะกรรมการฯ ไดม้อบหมายให้ 
กสทช. พิจารณาเก่ียวกบัแนวทางการน าคล่ืนดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์กบัภาครัฐในดา้นการศึกษาและการคมนาคม 
                    3. ผลกระทบและแนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกบั Disruptive Technology  ของประเทศไทย  จาก
การศึกษาและวิเคราะห์แนวโนม้ของเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งพลิกผนั (Disruptive Technology) พบว่าจะส่งผล



กระทบต่ออตุสาหกรรมใน 2 รูปแบบ คือ 1) การเพิม่ประสิทธภิาพในการผลิตและบริการส าหรับอตุสาหกรรมการผลิต 
อุตสาหกรรมการแพทยแ์ละสุขภาพ  และภาคเกษตรกรรม และ 2) การเกิดขึน้ของโมเดลธุรกิจใหม่ในรูปแบบแพลตฟอร์มท่ีเขา้
มาแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายเดิม ทั้งน้ี  จะมีการศึกษาเชิงลึกเพ่ิมเติมเพ่ือจดัท าแผนการด าเนินงานรายสาขาท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์และบริบทของประเทศไทยต่อไป 
                    4. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายของเงินกองทุนพฒันาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตติามมาตรา 26 (6) แห่ง
พระราชบญัญัตพิฒันาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  พ.ศ. 2560 คณะกรรมการฯ ไดก้ าหนดแนวทางการจดัสรรเงินกองทุน
พฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดงัน้ี 
                              4.1 วงเงินกองทุนพฒันาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือป้องกัน ช่วยเหลือเยียวยา หรือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบง่เป็นสองส่วน คือ (1) วงเงินจ านวน 1,000 ลา้นบาท ส าหรับจดัหา
เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ดา้นดิจิทลัท่ีสนบัสนุนช่วยเหลืองานดา้นสาธารณสุขและการรักษาสุขภาพของประชาชน และ (2) วงเงิน
จ านวน 400 ลา้นบาท ส าหรับโครงการท่ีช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู หรือเยียวยาจากผลกระทบท่ีเกิดจากสถานการณ์ COVID-19 
                             4.2 วงเงินกองทุนพฒันาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จ านวน 1,000 ลา้นบาท ส าหรับโครงการท่ีขอรับทุนท่ี
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุนฯ ตามมาตรา 26 (1) และ (2) แห่งพระราชบญัญติัการพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. 2560 
                    5. แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินหลงัส้ินสุดสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศ  คณะ
กรรมการฯ ไดม้อบหมายให้ บจม. กสท โทรคมนาคม บริหารจดัการทรัพยสิ์นภายหลงัส้ินสุดสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียม
ส่ือสารภายในประเทศจนส้ินอายทุางวิศวกรรมของดาวเทียม และให้ ดศ. ด าเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
                    6. โครงการพฒันาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Services : GDCC)  คณะ
กรรมการฯ ไดก้ าหนดกรอบงบประมาณโครงการพฒันาระบบคลาวดก์ลางภาครัฐ  ภายใตก้รอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2563 – 2565 จ านวน 3,275.96 ลา้นบาท และจากงบประมาณกองทนุพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จ านวน 797.973 ลา้น
บาท รวมจ านวนทั้งส้ิน 4,073.069 ลา้นบาท จากนั้นจะน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 
                    7. (ร่าง) นโยบายและแผนเฉพาะด้านการส่งเสริมและพฒันาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 
2565) (แผนปฏิบัตกิาร) คณะกรรมการฯ ไดจ้ดัท า (ร่าง) นโยบายและแผนฯ ภายใตก้รอบมิติการขบัเคล่ือนดิจิทลั ครอบคลุมทั้ง
ดา้นเศรษฐกิจและสังคมโดยไดก้ าหนดเป้าหมาย 15 ดา้น เช่น ดา้นเศรษฐกิจชุมชนและฐานกราก  ดา้นการแพทยค์รบวงจร ดา้น
เศรษฐกิจการเกษตร ดา้นการท่องเที่ยวและบริการดา้นเศรษฐกิจชีวภาพ  ดา้นการศึกษา ดา้นสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ดา้นความ
มัน่คงและปลอดภยั  และดา้นการมีส่วนร่วมทางสังคม 
          8. การพฒันาและส่งเสริมระบบนิเวศวิสาหกิจเร่ิมต้นด้านดิจิทัลสู่การเป็น ASEAN Digital Startup Hub คณะ
กรรมการฯ  ไดข้บัเคล่ือนการพฒันาและส่งเสริมระบบนิเวศน์วิสาหกิจเร่ิมตน้ดา้นดิจิทลั (Thailand Digital Startup) โดยมี
ประเด็นขอ้เสนอในการพฒันา เช่น การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ เพ่ือส่งเสริม Digital  Startup การแกไ้ข และปรับปรุงกฎหมาย/
กฎระเบียบที่เป็นอปุสรรค และการปรับตวัและอยูร่อดของผูป้ระกอบการคา้ปลีก 
  
15. เร่ือง ผลการด าเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือการพฒันาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน ้า และระบบขนส่งทางถนน ระยะ
เร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะท่ี 2 



                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลงั (กค.) เสนอดงัน้ี 
                   1. รับทราบสถานะการด าเนินโครงการ และการติดตามความกา้วหนา้การด าเนินโครงการเงินกูเ้พื่อการพฒันาระบบ
บริหารจดัการทรัพยากรน ้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระยะท่ี 2 (โครงการเงินกูฯ้) ท่ียงั
ไม่แลว้เสร็จ 
                   2. ให้กระทรวงตน้สังกดัเร่งรัดและติดตามผลการด าเนินโครงการท่ียงัไม่แลว้เสร็จท่ีประสงคจ์ะด าเนินการต่อโดยใช้
เงินจากแหล่งอ่ืน ด าเนินงานให้แลว้เสร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเบิกจ่ายเงินใหเ้สร็จส้ินโดยเร็ว รวมทั้งก ากบัดูแลใหห้น่วยงาน
เจา้ของโครงการด าเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการ
อยา่งเคร่งครัด และขอให้หน่วยงานเจา้ของโครงการรายงานความกา้วหนา้ของงาน แผนการใชจ้่ายเงิน และผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณจากแหล่งอ่ืนให้ กค. [ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.)] ทราบภายในวนัท่ี 7 ของเดือนถดัไป จนกว่าจะด าเนิน
โครงการแลว้เสร็จ 
                   3. ให้หน่วยงานเจา้ของโครงการ ส่งคนืเงินคงเหลือจากการด าเนินโครงการในกรณีเบิกเงินจากคลงัไปแลว้ แต่ไม่ได้
จ่าย หรือจ่ายไม่หมดหรือไดรั้บเงินคืน เขา้บญัชีเงินฝาก กค. ช่ือบญัชี “เงินฝากเงินกูส้ าหรับโครงการเงินกูเ้พื่อการพฒันาระบบ
บริหารจดัการทรัพยากรน ้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน” ให้เสร็จส้ินภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 พร้อมแนบ
เอกสารหลกัฐานการส่งคืนเงินเขา้บญัชีดงักล่าวให้ กค. (สบน.) ดว้ย เพื่อให้ กค. น าเงินท่ีเหลือในบญัชีส่งคืนคลงัและด าเนินการ
ปิดบญัชีดงักล่าวตามระเบียบต่อไป ทั้งน้ี หากหน่วยงานเจา้ของโครงการไม่สามารถส่งคืนเงินคงเหลือภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ให้หน่วยงานเจา้ของโครงการน าเงินนั้นส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดินเองตามระเบียบการน าเงินส่งคลงัท่ีเก่ียวขอ้ง และรายงาน กค. 
(สบน.) ทราบต่อไป 
                   4. ให้หน่วยงานเจา้ของโครงการ เร่งด าเนินการส่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายจากการจดัสรรไปท่ีส านกังบประมาณ 
(สงป.) และแจง้ผลการส่งคืนเงินเหลือจ่ายท่ีเสร็จส้ินแลว้ให้ กค. (สบน.) ทราบภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ดว้ย 
                   5. ให้กรมทรัพยากรน ้าท่ีมีโครงการท่ียงัไม่แลว้เสร็จและอยูร่ะหว่างการยกเลิกโครงการและยกเลิกการใชเ้งินกู ้
ด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบว่าดว้ยการพสัดุ รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัดโดยเร็ว และเสนอ
ขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีตน้สังกดัเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมติัยกเลิกโครงการและยกเลิกการใชเ้งินกูต้่อไป ทั้งน้ี ใน
กรณีท่ีมีเงินคงเหลือของโครงการ ขอให้ส่งคืนเขา้บญัชีเงินฝาก กค. ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการบริหารโครงการ
เงินกูเ้พ่ือการพฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรน ้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558 ขอ้ 20 ให้เสร็จส้ิน
ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานการส่งคืนเงินนั้นให้ กค. (สบน.) ทราบดว้ย และหากไม่สามารถ
ส่งคืนเงินคงเหลือภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้กรมทรัพยากรน ้าน าเงินนั้นส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดินเองตามระเบียบการน าเงิน
ส่งคลงัท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
                   ทั้งน้ี ให้ กค. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับความเห็นของส านกังานทรัพยากรน ้าแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
                    สาระส าคัญของเร่ือง 
                   กระทรวงการคลงัเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ ดงัน้ี 
                   1. สถานการณ์ด าเนินโครงการเงินกู้เพ่ือการพฒันาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะ
เร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะท่ี 2 โดยมีโครงการท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมติัให้ด าเนินการทั้งส้ิน 4,014 โครงการ 16 
หน่วยงาน หน่วยงานเจา้ของโครงการไดด้ าเนินโครงการแลว้เสร็จ จ านวน 3,973 โครงการ อยูร่ะหว่างด าเนินโครงการ จ านวน 



20 โครงการ และยกเลิกโครงการ จ านวน 21 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่เร่ิมตน้โครงการ (เม่ือเดือนกรกฎาคม 2558) ถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 รวม 72,121.3496 ลา้นบาท คดิเป็นร้อยละ 93.26 ของวงเงินท่ีส านกังบประมาณจดัสรร 

หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ ผลการเบิกจ่าย 
กรอบวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมติั ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 
2558 

78,294.8445 

กรอบวงเงินท่ีส านกังบประมาณจดัสรร 77,333.5246 

ผลการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่เร่ิมต้นโครงการถงึวันที่ 30 กนัยายน 2562 
72,121.3496 
(ร้อยละ 93.26  ของวงเงนิ 
ที่ส านักงบประมาณจัดสรร) 

1. แผนงาน/โครงการบริหารจดัการทรัพยากรน ้า ระยะเร่งด่วน ประจ าปี
งบประมาณ 2558 (เพ่ิมเติม) 

32,688.2929 

2. แผนพฒันาระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน 38,319.5933 
3. โครงการพฒันาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นท่ีเหมาะสมเพือ่การควบคุม
ทางศุลกากรรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของกรม
ศุลกากร 

1,113.4634 

                    2. การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการเงินกู้ฯ ท่ียังไม่แล้วเสร็จ แบ่งเป็น (1) โครงการท่ีหน่วยงานเจา้ของ
โครงการท่ีด าเนินการและเบิกจ่ายไม่ทนั ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 และ
หน่วยงานเจา้ของโครงการประสงคจ์ะด าเนินโครงการต่อ จ านวน 3 หน่วยงาน (กรมชลประทาน ส านกังานสถิติแห่งชาติ และ
กรมทรัพยากรน ้า) จ านวน 20 โครงการ วงเงินจดัสรร 3,024.3221 ลา้นบาท โดยจะใชเ้งินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
หน่วยงานเองหรือแหล่งเงินอ่ืนด าเนินการต่อไป ทั้งน้ี ให้กระทรวงตน้สังกดัเร่งรัดและติดตามผลการด าเนินโครงการใหแ้ลว้
เสร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเบิกจ่ายเงินให้เสร็จส้ินโดยเร็ว รวมทั้งก ากบัดูแลใหห้น่วยงานเจา้ของโครงการด าเนินงานตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการอยา่งเคร่งครัด และขอให้หน่วยงาน
เจา้ของโครงการรายงานความกา้วหนา้ของงาน แผนการใชจ้่ายเงิน และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากแหล่งอื่นให้
กระทรวงการคลงั (ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ) ทราบภายในวนัท่ี 7 ของเดือนถดัไปจนกว่าจะด าเนินโครงการแลว้เสร็จ 
และ                  (2) กรมทรัพยากรน ้ามีความประสงคจ์ะขอยกเลิกโครงการและยกเลิกการใชเ้งินกู ้จ านวน 2 โครงการ คือ 
โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าหนองสมอ ต าบลโนนคอม อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น และโครงการศึกษาและพฒันาการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบแหล่งน ้าและทางน ้าธรรมชาติอยา่งเหมาะสมและยัง่ยืน โดยกระทรวงการคลงัขอให้
กรมทรัพยากรน ้าด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบว่าดว้ยการพสัดุ รวมถึงกฎหมายและระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด
โดยเร็ว และเสนอขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีตน้สังกดัเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมติัยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้
เงินกูต้่อไป ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีเงินคงเหลือของโครงการ ขอให้ส่งคนืเขา้บญัชีเงินฝากกระทรวงการคลงั ช่ือบญัชี “เงินฝากเงินกู้
ส าหรับโครงการเงินกูเ้พ่ือการพฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรน ้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน” ภายในวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2563 พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานการส่งคืนเงินนั้นให้กระทรวงการคลงั (ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ) ทราบดว้ย 



และหากไม่สามารถส่งคืนเงินคงเหลือภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้กรมทรัพยากรน ้าน าเงินนั้นส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดินเอง
ตามระเบียบการน าเงินส่งคลงัท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
                   โดยท่ีหน่วยงานเจา้ของโครงการไดด้ าเนินโครงการและเบิกเงินกูเ้สร็จส้ินแลว้ในเดือนกนัยายน 2562 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 อยา่งไรก็ตาม มี 2 หน่วยงานท่ีแจง้ผลการคืนเงินเหลือจา่ยเขา้บญัชีเงินฝาก
กระทรวงการคลงัฯ ให้ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะทราบ จ านวน 65.1476 ลา้นบาท ไดแ้ก่ กรมทางหลวง และสถาบนั
สารสนเทศทรัพยากรน ้า (องคก์ารมหาชน) ส าหรับท่ีเหลือจ านวน 13 หน่วยงาน (ไม่รวมกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัท่ี
ไม่มีผลเบิกจ่ายเน่ืองจากคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 ยกเลิกโครงการทั้งหมดภายใตค้วามรับผิดชอบแลว้) 
ขอให้ส่งคืนเงนิคงเหลือจากการด าเนินโครงการในกรณีเบกิเงินจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่าย หรือจ่ายไม่หมด หรือได้รับคืน เข้า
บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังฯ ให้เสร็จส้ินภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานการส่งคืนเงินเขา้บญัชี
ดงักล่าวให้กระทรวงการคลงั (ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ) ดว้ย เพ่ือให้กระทรวงการคลงัน าเงินท่ีเหลือในบญัชีส่งคืนคลงั
และด าเนินการปิดบญัชีดงักล่าวตามระเบียบต่อไป ทั้งน้ี หากหน่วยงานเจา้ของโครงการไม่สามารถส่งคืนเงินคงเหลือภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด               ให้หน่วยงานเจา้ของโครงการน าเงินนั้นส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดินเองตามระเบียบการน าเงินส่งคลงั
ท่ีเก่ียวขอ้ง และรายงานกระทรวงการคลงั (ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ) ทราบต่อไป 
                   นอกจากน้ี หน่วยงานเจา้ของโครงการจะตอ้งส่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายจากการจดัสรร (วงเงินจดัสรร – วงเงิน
เบิกจ่าย) ในระบบ GFMIS ของกรมบญัชีกลาง ให้ส านกังบประมาณดึงเงินกลบั จ านวนทั้งส้ิน 5,212.1750 ลา้นบาท โดยปัจจุบนั
หน่วยงานเจา้ของโครงการไดแ้จง้ผลให้ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะทราบเม่ือส่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายเรียบร้อยแลว้ 
จ านวน 1,118.2522 ลา้นบาท (6 หน่วยงาน) และคงเหลือท่ียงัไม่แจง้ผล จ านวน 4,093.9228 ลา้นบาท (10 หน่วยงาน) ดงันั้น จึง
ขอใหห้น่วยงานเจา้ของโครงการเร่งด าเนินการส่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายจากการจัดสรรไปที่ส านกังบประมาณและแจง้ผลการ
ส่งคืนเงินเหลือจ่ายท่ีเสร็จส้ินแลว้ให้กระทรวงการคลงั (ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ) ทราบ ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
ดว้ย 
                   ส านกังานทรัพยากรน ้าแห่งชาติพิจารณาแลว้เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ โดยมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า ควรมี
การติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการของหน่วยงานท่ีด าเนินการภายใตโ้ครงการเงินกูฯ้ ให้สามารถตอบวตัถุประสงค ์
เป้าหมาย และสอดคลอ้งกบัแผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรน ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  
16. เร่ือง รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยเดือนเมษายน 2563 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยเดือนเมษายน 2563 ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเ์สนอ ดงัน้ี   
                   สาระส าคัญ 
                   1. สรุปสถานการณ์การส่งออกของไทยเดือนเมษายน 2563 
                   การส่งออกเดือนเมษายน 2563 มีมูลค่า 18,948 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 2.12 ขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 
2 แม้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการส่งออกสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตวัท่ีร้อยละ 4.03 
ตามความตอ้งการสินคา้อาหารของตลาดโลกในช่วงลอ็กดาวน์ โดยเฉพาะข้าวกลบัมาขยายตัวคร้ังแรกในรอบ 18 เดือน และ
ขยายตวัในระดบัสูงท่ีร้อยละ 23.10 อาหารสัตวเ์ล้ียงขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 34.33 นอกจากน้ี อาหารทะเลแช่แขง็ ผกั
และผลไม ้ไก่สดแช่แขง็และแปรรูป และส่ิงปรุงรสอาหาร ยงัขยายตวัดีในระดบัท่ีน่าพอใจ ส าหรับสินคา้อุตสาหกรรมขยายตวั
ต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 4.05 จากการส่งออกทองค า อากาศยาน แผงวงจรไฟฟ้า และเคร่ืองมือแพทยเ์ป็นหลกั 



                   มูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ เดือนเมษายน 2563 การส่งออกมีมูลค่า 18,948  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
ขยายตวัร้อยละ 2.12 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน (YoY) ขณะท่ีการน าเข้ามีมูลค่า 16,486 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หดตวัร้อย
ละ 17.13 โดยการคา้เกินดุล 2,462 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ภาพรวม 4 เดือนแรกของปี 2563 การส่งออกมีมูลค่า 81,620 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ ขยายตวัท่ีร้อยละ 1.19 ขณะท่ีการน าเข้ามีมูลค่า 75,224 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หดตวัร้อยละ 5.72 ส่งผลให้ 4 เดือนแรกของปี 
2563 การคา้เกินดุล 6,396 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
                   มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนเมษายน 2563 การส่งออกมีมูลค่า 613,979 ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 5.32 เม่ือ
เทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน (YoY) ขณะท่ีการน าเข้า มีมูลค่า 541,019 ลา้นบาท  หดตวัร้อยละ 14.61 โดยการคา้
เกินดุล 72,960 ลา้นบาท ภาพรวม 4 เดือนแรกของปี 2563 การส่งออกมีมูลค่า 2,517,136 ลา้นบาท หดตวัร้อยละ 1.07 ขณะท่ี การ
น าเข้ามีมูลค่า 2,349,710 ลา้นบาท หดตวัร้อยละ 8.06 ส่งผลให้ 4 เดือนแรกของปี 2563 การคา้เกินดุล 167,426 ลา้นบาท 
                        มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวท่ีร้อยละ 4.0 (YoY) สินค้าท่ีขยายตัว
ดี ไดแ้ก่ ข้าว ขยายตวัท่ีร้อยละ 23.1 (ขยายตวัเกือบทุกตลาด อาทิ สหรัฐฯ สิงคโปร์ ฮ่องกง แอฟริกาใต ้และจีน) ผัก ผลไม้สด แช่
เย็น แช่แข็งและแปรรูป ขยายตวัท่ีร้อยละ 5.7 (ขยายตวัในตลาดจีน สหรัฐฯ ญ่ีปุ่ น ไตห้วนั และออสเตรเลีย) ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง 
และแปรรูป ขยายตวัร้อยละ 9.6 (ขยายตวัในตลาดญ่ีปุ่ น จีน สิงคโปร์ และฮ่องกง) อาหารสัตว์เลีย้ง ขยายตวัท่ีร้อยละ 34.3 
(ขยายตวัเกือบทุกตลาด อาทิ สหรัฐฯ ญ่ีปุ่ น มาเลเซีย อิตาลี และออสเตรเลีย) ส่ิงปรุงรสอาหาร ขยายตวัท่ีร้อยละ 18.9 (ขยายตวั
ในตลาดสหรัฐฯ ญ่ีปุ่ น ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด)์ สินค้าท่ีหดตัว ไดแ้ก่ ยางพารา หดตวัท่ีร้อยละ 20.7 (หดตวัใน
ตลาดจีน มาเลเซีย ญ่ีปุ่ น สหรัฐฯ ตุรกี บราซิล เยอรมนี และไตห้วนั แต่ยงัขยายตวัดีในตลาดเกาหลีใต ้และเวียดนาม) น ้าตาล
ทราย หดตวัท่ีร้อยละ 8.3           (หดตวัในตลาดไตห้วนั จีน เมียนมา แทนซาเนีย กมัพูชา และเกาหลีใต ้แต่ยงัขยายตวัดีในตลาด
อินโดนีเซีย เวียดนาม ญ่ีปุ่ น และสิงคโปร์) ผลิตภณัฑ์มันส าปะหลงั หดตวัท่ีร้อยละ 6.7 (หดตวัในตลาดจีน อินโดนีเซีย ไตห้วนั 
มาเลเซีย และนิวซีแลนด ์แต่ยงัขยายตวัดีในญ่ีปุ่ น สหรัฐฯ เกาหลีใต ้สิงคโปร์ และเวียดนาม) เคร่ืองด่ืม หดตวัท่ีร้อยละ 14.4 (หด
ตวัในตลาดกมัพูชา เวียดนาม เมียนมา สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย แต่ยงัขยายตวัดีในตลาดจีน สิงคโปร์ และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) รวม 4 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรหดตัวท่ีร้อยละ 1.4 
(YoY) 
                   มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวท่ีร้อยละ 4.0 (YoY) สินค้าท่ีขยายตัวดี ไดแ้ก่ ทองค า ขยายตวัเกือบทุก
ตลาดท่ีร้อยละ 1,102.8 (ขยายตวัในตลาดสวิตเซอร์แลนด ์สิงคโปร์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย และญ่ีปุ่ น) ยานพาหนะอ่ืนๆ และ
ส่วนประกอบ ขยายตวัท่ีร้อยละ 1,423.1 (ขยายตวัในตลาดสหรัฐฯ เวียดนาม เมียนมา ญ่ีปุ่ น และเนปาล) อากาศยาน ยานอวกาศ 
และส่วนประกอบ ขยายตวัท่ีร้อยละ 584.7 (ขยายตวัในตลาดอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย ไตห้วนั และญ่ีปุ่ น) อุปกรณ์กึ่งตัวน า 
ทรานซิสเตอร์ และไดโอด ขยายตวัท่ีร้อยละ 56.1 (ขยายตวัในตลาดสหรัฐ ฮ่องกง เวียดนาม ญ่ีปุ่ น และสิงคโปร์) แผงวงจร
ไฟฟ้า ขยายตวัท่ีร้อยละ 1.8 (ขยายตวัในตลาดฮ่องกง ญ่ีปุ่ น สิงคโปร์ จีน และไตห้วนั) สินค้าท่ีหดตัว ไดแ้ก่ รถยนต์ อุปกรณ์ 
และส่วนประกอบ หดตวัท่ีร้อยละ 53.8 (หดตวัเกือบทุกตลาด อาทิ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย เมก็ซิโก มาเลเซีย และเวียดนาม แต่
ยงัขยายตวัดีในตลาดญ่ีปุ่ น และจีน) สินค้าเกี่ยวเน่ืองกบัน ้ามัน หดตวัท่ีร้อยละ 31.3 (หดตวัเกือบทุกตลาด อาทิ จีน เวียดนาม 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และกมัพูชา แต่ยงัขยายตวัดีในตลาดญ่ีปุ่ น) อญัมณแีละเคร่ืองประดบัไม่รวมทองค า หดตวัท่ีร้อยละ 49.3 
(หดตวัเกือบทุกตลาด อาทิ สหรัฐฯ ฮ่องกง อินเดีย ญ่ีปุ่ น และสวิตเซอร์แลนด ์แต่ยงัขยายตวัไดดี้ในตลาดเยอรมนี) เคร่ือง
คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ หดตวัท่ีร้อยละ 2.1 (หดตวัในตลาดฮ่องกง เนเธอร์แลนด ์ญ่ีปุ่ น มาเลเซีย และเมก็ซิโก 



แต่ยงัขยายตวัดีในตลาดสหรัฐฯ จีน และสิงคโปร์) เคร่ืองปรับอากาศและส่วนประกอบ หดตวัท่ีร้อยละ 30.2 (หดตวัในตลาด
เวียดนาม ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ แต่ยงัขยายตวัดีในตลาดสหรัฐฯ ญ่ีปุ่ น ไตห้วนั และเนเธอร์แลนด)์ รวม   
4 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าการส่งออกสินค้าอตุสาหกรรมขยายตัวท่ีร้อยละ 2.4 (YoY) 
                   ตลาดส่งออกส าคัญ 
                   การส่งออกไปยังตลาดส าคัญหลายตลาดขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะตลาดจีน และญี่ปุ่ น เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 เร่ิมคลีค่ลายลง เช่นเดียวกับตลาดสหรัฐฯ และอาเซียน (5) ทีข่ยายตัวต่อเน่ือง ขณะที่การส่งออกไป
ตลาดท่ียังคงเผชิญกับการแพร่ระบาดในระดับสูง เช่น สหภาพยุโรป (15) ตะวันออกกลาง (15) และเอเชียใต้ ปรับตัวลดลง 
รายละเอียดมีดังนี ้1) การส่งออกไปตลาดหลัก ขยายตัวร้อยละ 7.7 ตามการส่งออกไปสหรัฐฯ และญ่ีปุ่ น ขยายตวัร้อยละ 34.6 
และร้อยละ 9.8 ตามล าดบั ขณะท่ีสหภาพยโุรป (15) หดตวัร้อยละ 28.7 2) การส่งออกไปตลาดศักยภาพสูง หดตัวร้อย
ละ 4.0 เน่ืองจากการลดลงของการส่งออกไปยงักลุ่มประเทศ CLMV และเอเชียใต ้ร้อยละ 31.0 และ 56.1 ตามล าดบั ขณะท่ีการ
ส่งออกไปตลาดจีน และอาเซียน (5) ขยายตวัร้อยละ 9.0 และร้อยละ 13.0 ตามล าดบั และ 3) การส่งออกไปตลาดศักยภาพระดบั
รอง หดตัวร้อยละ 28.5 โดยการส่งออกไปทวีปออสเตรเลีย (25) กลบัมาหดตวัร้อยละ 29.5 ส่วนการส่งออกไปตะวนัออกกลาง 
(15) ลาตินอเมริกา รัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS และทวีปแอฟริกา หดตวัร้อยละ 25.3 ร้อยละ 33.7 ร้อยละ 33.5 และร้อยละ 31.8 
ตามล าดบั 
                   2. แนวโน้มและมาตรการส่งเสริมการส่งออก 
                   ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้สินค้าเกษตรและอาหารเป็นสินค้า 
ท่ีมีความต้องการสูงในตลาดต่างประเทศ และคาดว่าจะเติบโตดีต่อเน่ือง 1 – 2 ปี ซ่ึงนับเป็นโอกาสในการขยายตลาดสินค้าเกษตร
ของไทย ดา้นสินคา้ท่ีมีการขนส่งทางบก โดยเฉพาะตลาดอาเซียนท่ีประสบปัญหาการปิดด่าน กระทรวงพาณิชยร่์วมกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประสานงานการเจรจากบัประเทศคู่คา้ อาทิ สปป.ลาว เวียดนาม และมาเลเซีย โดยสามารถเจรจาลด
อุปสรรคการส่งออกสินค้าตามแนวชายแดน ส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าท่ีใช้การขนส่งทางถนนเป็นหลัก รวมถึงสินคา้ผกัและ
ผลไมท่ี้ไทยส่งออกไปจีนตอนใต้โดยขนส่งผ่านประเทศเพ่ือนบ้านด้วย 
                   แนวโน้มการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมท่ีผ่านมาเผชิญอุปสรรคส าคัญด้านการขนส่งบริเวณท่าเรือท่ีแออัด และการ
ขนส่งทางอากาศท่ีหยุดชะงัก ส่งผลให้สินคา้มูลค่าสูงท่ีขนส่งทางอากาศ โดยเฉพาะอญัมณีและเคร่ืองประดบัไดรั้บผลกระทบ
ดว้ย อย่างไรก็ตาม ประเทศต่างๆ ที่เร่ิมผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้ว อาทิ จีน เยอรมนี อิตาลี และนิวซีแลนด์ ก าลงักลบัมา
เร่ิมตน้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และในท่ีสุดจะท าให้ก าลงัซ้ือของประเทศคูค่า้เหล่าน้ีกลบัมาขยายตวั เป็นผลดีต่อการส่งออกของ
ไทย โดยเฉพาะสินคา้ฟุ่มเฟือย เช่น รถยนตแ์ละส่วนประกอบท่ีหดตวัอยา่งต่อเน่ือง ก็คาดว่าจะกลบัมาขยายตวัอีกคร้ังหลงัวิกฤติ 
                   ส าหรับการส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ได้เจรจากับประเทศญีปุ่่ น ขอให้สนับสนุนผลไม้ไทย 9 ชนิด ผ่าน
กิจกรรมประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการตลาดต่างๆ โดยเฉพาะการขายตรงทางโทรทศันใ์นญ่ีปุ่ น ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีเขา้ถึง
ผูบ้ริโภคโดยตรงไดง้่าย นอกจากนี ้กระทรวงฯ ได้หารือกบัภาคเอกชน เพ่ือรับฟังและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปท่ีไทยมีศักยภาพในการผลติสูง รวมทั้ง การจัดท าแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
เป็นช่องทางระบายสินค้าด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรรวมท้ังผู้ผลิตแปรรูปและผู้ส่งออกได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะช่วยให้
สินคา้เกษตรของไทยสามารถขยายการส่งออกไดใ้นอนาคต 
  



17. เร่ือง เพลงส าคัญของแผ่นดิน 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหเ้พลงสดุดีจอมราชา และเพลงสดุดีพระแม่ไทย เป็นเพลงส าคญัของแผน่ดิน เพ่ิมเติม 
(จากมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2546) ตามท่ีส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี (สปน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ เสนอ  
                   สาระส าคัญของเร่ือง 
                    สปน. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ รายงานว่า  
                   1. กระทรวงวฒันธรรม (วธ.) ไดจ้ดัท าเพลงสดุดีจอมราชา แต่งท านองและเรียบเรียงโดย นายวิรัช อยูถ่าวร และ
ประพนัธ์เน้ือร้องโดย นายวิเชียร ตนัติพิมลพนัธ์ เพื่อใชเ้ป็นเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึงรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ 
ไดม้อบหมายให้ สปน. น าเสนอบทเพลงดงักล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2561 
ไดรั้บฟังเพื่อจะใชเ้พลงดงักล่าวในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชยัมงคล เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2561 โดยต่อมาไดมี้การแกไ้ขเน้ือร้องเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และ
สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี จาก “ถวายพระพรจอมราชนั ธ อนนัต ์ปรีชาชาญ” เป็น “ถวายพระพรองคร์าชินี คูบ่ารมีองค์
ราชนั” และ “งามตระการสมขตัติยะไทย” เป็น “งามตระการเคียงขตัติยะไทย” และ “มหาวชิราลงกรณม่ิงขวญัปวงชนชาวไทย” 
เป็น “มหาราชาราชินี ม่ิงขวญัปวงชนชาวไทย” 
                   2. คณะอนุกรรมการจดัท าเพลงส าคญัของชาติ ในคณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติไดข้อความร่วมมือ วธ. 
ด าเนินการจดัท าเพลงเพื่อใชใ้นพธีิจุดเทียนถวายพระพรชยัมงคลเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 และเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสส าคญัต่าง ๆ  
                   3. วธ. ไดจ้ดัท าเพลงสดุดีพระแม่ไทย ประพนัธ์ค  าร้องโดย นายชยัรัตน์ วงศเ์กียรต์ิขจร และประพนัธ์ท านองโดย นาย
วิรัช อยูถ่าวร ซ่ึงรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ ไดม้อบหมายให้ สปน. น าเสนอ
บทเพลงดงักล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562  ไดรั้บฟังเพื่อจะใชเ้พลงดงักล่าว
ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชยัมงคลเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพนัปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 รวมทั้งเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่  ขบัร้องเพลงสดุดีพระ
แม่ไทยในโอกาสส าคญัต่าง ๆ เพือ่นอ้มส านึกในพระมหากรุณาธิคณุและร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง  
                   4. คณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติเห็นชอบให้
เสนอเพลงสดุดีจอมราชา และเพลงสดุดีพระแม่ไทยเป็นเพลงส าคญัของแผน่ดิน เพ่ิมเติม ซ่ึงมีความมุ่งหมายในการถวายความ
เคารพสถาบนัพระมหากษตัริย ์อนัเป็นศูนยร์วมจิตใจของคนในชาติ ท าให้เกิดความรัก ความสามคัคี ความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั ซ่ึงนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว้ เห็นชอบใหเ้สนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการก าหนดเพลงสดุดีจอม
ราชา และเพลงสดุดีพระแม่ไทย เป็นเพลงส าคญัของแผน่ดิน เพ่ิมเติม ซ่ึง วธ. ไดมี้การเผยแพร่เน้ือเพลง โนต้เพลง และเพลง
ดงักล่าว ในเวบ็ไซตข์อง วธ. แลว้  
                   ทั้งน้ี คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2546 เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของ
รัฐ ใชเ้พลงส าคญัของแผน่ดิน (ไดแ้ก่ เพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาชยั  เพลงมหาฤกษ ์เพลงสดุดีมหาราชา 
และเพลงภูมิแผน่ดินนวมินทร์มหาราชา) ท่ีคณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติจดัท าขึ้นใหม่เป็นตน้ฉบบัในโอกาสต่าง ๆ ทั้งน้ี 



ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2547 เป็นตน้ไป ส าหรับภาคเอกชนและประชาชนโดยทัว่ไป ก็ใหข้อความร่วมมือด าเนินการไปใน
แนวทางเดียวกนั และให้ส านกันายกรัฐมนตรี ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเร่งด าเนินการเผยแพร่เพลงส าคญัของแผน่ดิน
ไปยงัส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รวมทั้งส่ือต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน 
  
18. เร่ือง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอ และให้ส่งความเห็นของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช.  เพ่ือพิจารณาต่อไป ดงัน้ี 
                   1. รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และรายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใหห้น่วยงานภาครัฐน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง พฒันาและยกระดบั ตลอดจนเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                   2. รับทราบรายช่ือหน่วยงานท่ีด าเนินการไม่ครบตามขั้นตอนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามท่ีส านกังาน ป.ป.ช. ก าหนด 
                   3. ให้ผูบ้ริหารของหน่วยงานภาครัฐใหค้วามส าคญักบัการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยเตรียมพร้อมในการประเมินอยา่งต่อเน่ืองและใหข้อ้มูลประกอบการประเมินท่ีเกิดจากการด าเนินงานหรือ
ท่ีเกิดจากการให้บริการประชาชนอยา่งแทจ้ริง รวมถึงน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาใชใ้นการพฒันาหน่วยงาน 
                   4. ให้ทุกกระทรวงพิจารณาก าหนดใหศู้นยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตประจ ากระทรวง หรือกลุ่มส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม ไดมี้บทบาทในการเตรียมความพร้อมและยกระดบัผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง 
                   5. ให้องคก์รส่ือของรัฐ ประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้เก่ียวกบัการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและเจา้หนา้ท่ีของรัฐทัว่ประเทศรับทราบและเขา้มามีส่วน
ร่วมในการประเมิน ซ่ึงจะช่วยใหผ้ลการประเมินสามารถสะทอ้นการรับรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไดดี้ย่ิงขึ้น 
                   สาระส าคัญของเร่ือง 
                   คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานว่า 
                   1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เป็นการด าเนินการตามตวัช้ีวดั 10 ตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไวต้ามแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นท่ี 21 การต่อตา้นการทจุริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) โดยมีหน่วยงานภาครัฐท่ีเขา้ร่วมการประเมิน รวม
ทั้งส้ิน 8,299 หน่วยงาน ดงัน้ี 
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน จ านวน 
องคก์รอิสระ 5 หน่วยงาน 
องคก์รศาล 3 หน่วยงาน 



องคก์รอยัการ 1 หน่วยงาน 
หน่วยงานในสังกดัรัฐสภา 3 หน่วยงาน 
ส่วนราชการระดบักรม 144 หน่วยงาน 
องคก์ารมหาชน 40 หน่วยงาน 
รัฐวิสาหกิจ 54 หน่วยงาน 
หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ 28 หน่วยงาน 
กองทุน 8 หน่วยงาน 
สถาบนัอุดมศึกษา 83 หน่วยงาน 
จงัหวดั 76 หน่วยงาน 
หน่วยงานรัฐขอเขา้ร่วม 2 หน่วยงาน 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาลนคร เทศบาล
เมือง เทศบาลต าบล องคก์ารบริหารส่วนต าบล และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษ) 

7,852 หน่วยงาน 

                   2. ผลการประเมินในภาพรวมของประเทศ ในปี 2562 หน่วยงานภาครัฐท่ีเขา้รับการประเมิน 8,299 หน่วยงานนั้น    
มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวมของประเทศไทยท่ี 66.73 คะแนน จดัอยูใ่นระดบั C โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดบัตามช่วงค่า
คะแนน โดยสรุปผลในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด สรุปได ้ดงัน้ี 
ระดับผลการประเมิน ITA จ านวนหน่วยงาน ร้อยละ 
AA 34 0.41 
A 936 11.28 
B 1,671 20.13 
C 1,522 18.34 
D 1,860 22.41 
E 997 12.01 
F 1,038 12.51 
ด าเนินการไม่ครบขั้นตอน (N/A) 241 2.90 
ทั้งน้ี หน่วยงานภาครัฐท่ีด าเนินการไม่ครบตามขั้นตอนการประเมินคุณธรรม ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวน 241 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ : การประมวลผลค่าเฉล่ียของคะแนนจะนบัเฉพาะหน่วยงานท่ีด าเนินการครบถว้นตามขั้นตอนท่ีก าหนด) 
                   3. ผลการประเมินรายตัวช้ีวัดการประเมิน การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดรั้บการพฒันาโดยมีเน้ือหา
ครอบคลุมหลายดา้นซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งท่ีมีลกัษณะการทุจริตทางตรงและการทจุริต
ทางออ้ม รวมไปถึงบริบทแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ข 
ลดโอกาสหรือความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและส่งผลต่อการยกระดบัคะแนนดชันีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยในระยะยาวได ้โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตวัช้ีวดั มีผลการประเมิน ดงัน้ี 



                             1) การปฏิบติัหนา้ท่ี 88.72 คะแนน 
                             2) การใชง้บประมาณ 79.91 คะแนน 
                             3) การใชอ้ านาจ 82.66 คะแนน 
                             4) การใชท้รัพยสิ์นราชการ 78.21 คะแนน 
                             5) การแกไ้ขปัญหาการทุจริต 79.24 คะแนน 
                             6) คุณภาพการด าเนินงาน 79.60 คะแนน 
                             7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 77.74 คะแนน 
                             8) การปรับปรุงการท างาน 74.72 คะแนน 
                             9) การเปิดเผยขอ้มูล 52.69 คะแนน 
                             10) การป้องกนัการทุจริต 42.34 คะแนน 
                             ผลการประเมินตามตวัช้ีวดัทั้ง 10 ตวัช้ีวดัแสดงให้เห็นว่าตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนสูงสุด คือ ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบตัิ
หน้าท่ี และตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนต ่าสุด คือ ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต เม่ือพิจารณาผลการประเมินในทุกมิติแลว้พบว่า อยู่
ในเกณฑท่ี์ตอ้งมีการพฒันาและยกระดบัผลการประเมินอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่าคะแนนดชันีการรับรู้การทุจริต CPI 
ประจ าปี 2561 ท่ีประเทศไทยไดรั้บคะแนนการประเมิน 36 คะแนน อยูใ่นล าดบัที่ 99 จากประเทศท่ีเขา้ร่วมการประเมินทั้งส้ิน 
180 ประเทศ 
                   4. ผลการประเมินตามประเภทของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐท่ีเขา้รับการประเมิน ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกไดเ้ป็นประเภทหน่วยงานตามลกัษณะทางกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน มีผลการประเมินของ
หน่วยงานภาครัฐแต่ละประเภท สรุปไดด้งัน้ี 
                             4.1 ประเภทของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีคะแนนเฉลีย่สูงสุด ไดแ้ก่ องคก์รศาล องคก์รอยัการ หน่วยงานในสังกดั
รัฐสภา รัฐวิสาหกิจ และองคก์ารมหาชน ตามล าดบั ส่วนประเภทของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต ่าสุด ไดแ้ก่ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ องคก์ารบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามล าดบั 
                             4.2 ประเภทของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีสัดส่วนของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มากท่ีสุด ไดแ้ก่ องคก์รศาล องคก์ร
อยัการ หน่วยงานในสังกดัของรัฐสภา กรมหรือเทียบเท่า และองคก์ารมหาชน ตามล าดบั  ส่วนประเภทของหน่วยงานภาครัฐท่ีมี
สัดส่วนหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์น้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ องคก์ารบริหารส่วนต าบล เทศบาล
ต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามล าดบั 
  
19. เร่ือง กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงนิเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกลไกเฝ้าระวงัการใชจ้่ายงบประมาณตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้
เงินเพ่ือแกไ้ขปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2563 และแจง้ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการต่อไป ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (ส านกังาน ป.ป.ท.) เสนอ  
                    สาระส าคัญของเร่ือง 
                    ส านกังาน ป.ป.ท. รายงานว่า 



                    1. โดยท่ีไดมี้การประกาศใชพ้ระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพ่ือแกไ้ขปัญหาเยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 19 เมษายน 2563 
ให้กระทรวงการคลงัโดยอนุมติัคณะรัฐมนตรีมีอ านาจกูเ้งินหรือออกตราสารหน้ีในนามรัฐบาลมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ โดยก าหนดให้
ใชจ้่ายเงินกูใ้นแผนงานหรือโครงการ ดงัน้ี 
หน่วย:ลา้นบาท 
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
1) แผนงาน/โครงการท่ีมีวตัถปุระสงคท์างการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข เพ่ือแกไ้ขปัญหาการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 

45,000 

2) แผนงาน/โครงการท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พื่อช่วยเหลือ 
เยียวยา   และชดเชยให้กบัภาคประชาชน เกษตรกร และ
ผูป้ระกอบการ ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

555,000 

3) แผนงาน/โครงการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 

400,000 

รวม 1,000,000 
                    2. องคก์ารเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organisation for Economic Co-operation and 
Development : OECD) ออกแถลงการณ์ขอใหป้ระเทศสมาชิก OECD มีความระมดัระวงัในการใชจ้า่ยงบประมาณแกไ้ขปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยใหทุ้กประเทศมีมาตรการป้องกนัความเส่ียงการทุจริตในการใชจ้่าย
งบประมาณแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยในห้วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ในไทยนั้น ปรากฏข่าวว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) หลายแห่งด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในการใชจ้่าย
งบประมาณเพ่ือหยดุย ั้งการแพร่ระบาดและช่วยเหลือประชาชนอยา่งไม่โปร่งใส  ส านกังาน ป.ป.ท. จึงร่วมกบักองอ านวยการ
รักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร  (กอ.รมน.) และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวงัในการ
จดัซ้ือจดัจา้งของ อปท. ซ่ึงพบขอ้สังเกตเบ้ืองตน้ว่า อปท. บางแห่งยงัมีการจดัซ้ือจดัจา้งไม่เป็นไรตามหลกัเกณฑห์รือระเบียบ
ของทางราชการ และส่อไปในการกระท าท่ีเป็นการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
                    3. ส านกังาน ป.ป.ท. ในฐานะกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต  และในฐานะฝ่าย
เลขานุการของศูนยอ์  านวยการต่อตา้นการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) มีหนา้ท่ีและอ านาจในการเสนอแนะแนวทางและมาตรการใน
การบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างและประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน  และ
ประชาชนในการแกไ้ขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อคณะรัฐมนตรี  จึงไดเ้สนอกลไกเฝ้าระวงัการใชจ้่ายงบประมาณ
ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งิน เพ่ือแกไ้ขปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 ดา้น ดงัน้ี 
                    



ด้าน การด าเนินการ 

1. การเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส 

- ก าหนดให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแผนงาน/โครงการตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
แผนการด าเนินงาน แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
ขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งและความคืบหนา้ในการด าเนินงาน เพ่ือใหภ้าค
ประชาชน ภาคเอกชน ร่วมเฝ้าระวงัและแจง้เบาะแสการทุจริตทางเวบ็ไซต์
และจุดบริการขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานทางแพลตฟอร์มดิจิทลักลาง และ
ทางเวบ็ไซตร์ะบบขอ้มูลการใชจ้า่ยภาครัฐ (ภาษีไปไหน) ของส านกังาน
พฒันารัฐบาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.) 
- ส่งเสริมสนบัสนุนให้ทุกภาคส่วนมีการรวมตวัเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวงั
และแจง้เบาะแสการทุจริต หรือปัญหาความเดือดร้อนในทุกพ้ืนท่ีท่ีมีการใช้
งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ 
- เปิดช่องทางการรับแจง้เบาะแสการทุจริตของประชาชนท่ีเกิดจากการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และเช่ือมโยงระบบรับเร่ืองร้องเรียนของ
ทุกหน่วยงานทางแพลตฟอร์มดิจิทลักลางหรือทางเวบ็ไซตร์ะบบขอ้มูลการใช้
จ่ายภาครัฐของ สพร. โดยให้ ศอตช. เป็นศนูยก์ลางประสานการด าเนินงาน 

2. การป้องกนัและลดโอกาสการทุจริต 

- ก่อนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการใหห้น่วยงานผูรั้บผิดชอบท าการ
ประเมินและจดัท าแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต โดยใหศู้นยป์ฏิบติัการ
ต่อตา้นการทุจริต เป็นกลไกก ากบัและขบัเคล่ือน 
- ให้ ศอตช. ท าการวิเคราะห์และจดัท าขอ้เสนอแนะการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการท่ีมีความเส่ียงการทุจริตสูง เพื่อแจง้เตือนให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเฝ้าระวงัป้องกนัไมใ่ห้มีการทุจริต 
- ให้ ศอตช. เผยแพร่ขอ้มูลและสร้างการรับรู้ความเขา้ใจให้กบัทุกภาคส่วน
เพื่อให้การใชจ้่ายงบประมาณเกิดความคุม้ค่าและโปร่งใส 

3. การตรวจสอบ 

- ให้  ศอตช. ท าการตรวจสอบการด าเนินโครงการเม่ือมีเหตอุนัควรสงสัยหรือ
มีเร่ืองร้องเรียน เพื่อรวบรวมพยานหลกัฐานหรือขอ้มูลว่ามีเหตุแห่งการทุจริต
หรือไม่ ทั้งก่อน ระหว่างและหลงัการด าเนินโครงการ 
- เม่ือมีเร่ืองร้องเรียนหรือมีเบาะแสการทุจริตให้หน่วยงานเจา้ของโครงการ
ด าเนินการตรวจสอบและรายงานขอ้เทจ็จริง พร้อมขอ้มูลให้ ศอตช. 

4. การด าเนินมาตรการทางปกครอง           วินัย 
และอาญา 

- เม่ือมีขอ้ร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแสการทุจริต ให้หน่วยงานตน้สังกดั
ด าเนินการทางปกครอง วินยั และอาญากบัผูท่ี้กระท าความผิดตามมาตรการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอยา่ง
รวดเร็วและเป็นธรรม 
- ให้ส านกังาน ป.ป.ท. ท าการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี (28 มกราคม 2563) การรับรายงานผล



ด าเนินการกรณีเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์
ปฏิบติัการต่อตา้นการทจุริต และรายงานต่อ ศอตช. เพื่อด าเนินการต่อไป 

  
20. เร่ือง ผลการพจิารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2563 และคร้ังที่ 6/2563 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการกลัน่กรองการใชจ้่ายเงินกู ้ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เสนอ  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองการใชจ้่ายเงินกู ้ในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2563 และคร้ังท่ี 
6/2563 ตามมติคณะกรรมการกลัน่กรองการใชจ้่ายเงินกู ้ ท่ีไดมี้การพิจารณากลัน่กรองขอ้เสนอโครงการภายใตแ้ผนงานหรือ
โครงการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กบัภาคประชาชน เกษตรกร และผูป้ระกอบการ ซ่ึงไดรั้บ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 ของกระทรวงการคลงั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ และโครงการภายใตแ้ผนงานหรือโครงการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา  รวมถึงก าหนดแนวทางการด าเนินการของคณะกรรมการฯ ตามพระราชก าหนด  เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีพจิารณาตาม
มาตรา 8(1)  และ 8(2) แห่งพระราชก าหนด ดงัน้ี 
                    1. อนุมติัให้ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั  ด าเนินโครงการเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่
ประชาชน ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อช่วยเหลือผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐของ
กระทรวงการคลงั  โดยจ่ายเงินเยยีวยาผา่นบตัรสวสัดิการแห่งรัฐจ านวน 1,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนพฤษภาคม 
– กรกฎาคม 2563) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐท่ียงัไม่ไดรั้บความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการใด ๆ ของ
ภาครัฐในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 1,164,222 คน รวมเป็นเงิน 3,000 บาทต่อคน วงเงิน
งบประมาณทั้งส้ิน 3,492,666,000 บาท 
                    2. มอบหมายให้ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  รับไปพจิารณาก าหนดจ านวนกลุ่มเป้าหมายผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ียงัไม่ไดรั้บความช่วยเหลือใด ๆ ของภาครัฐ จากขอ้มูลของหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผูต้กหล่นท่ียงัไม่ไดรั้บความช่วยเหลือใด ๆ ของภาครัฐสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งครอบคลุมใน
คราวเดียวกนั  พร้อมทั้งจดัท าขอ้มูลคุณลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ทั้งน้ี คาดว่าจะสามารถน าเสนอเร่ืองดงักล่าว
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาไดภ้ายใน 1 เดือน 
                    3. อนุมติัให้ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพ่ิมเติมกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรภายใต้
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยให้รวมถึงเกษตรกรท่ีดอ้ยโอกาสและยงัไม่สามารถเขา้ถึงโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร จ านวน 137,093 ราย 
เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอยา่งเท่าเทียม ทั้งน้ี 
การด าเนินการดงักล่าวยงัอยูภ่ายใตก้รอบวงเงินและจ านวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายรวมไม่เกิน 10 ลา้นราย ตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 
                    4. เห็นชอบในหลกัการของการขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ด าเนินการ
ลงทะเบียนเกษตรกรให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563 จ านวนประมาณ 120,000 และเร่งตรวจสอบความซ ้าซอ้นกบัผู ้
ไดรั้บสวสัดิการผา่นระบบขา้ราชการของกรมบญัชีกลางและระบบประกนัสังคมของส านกังานประกนัสังคม  รวมทั้ง มาตรการ



อื่นใดของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเยยีวยาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะกรรมการฯ ให้
แลว้เสร็จก่อนเสนอเร่ืองให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 
                    5. อนุมติัให้ส านกังานปลดักระทรวง  กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ ด าเนินโครงการเพื่อ
ช่วยเหลือ  เยียวยา  และชดเชย  ให้แก่ประชาชนซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยการ
จ่ายเงินเยียวยาโดยตรงรายละ 1,000 บาทต่อเดือน  เพ่ิมเติมจากเงินอุดหนุนเพ่ือเล้ียงดูเด็กแรกเกิด  เพ่ิมเติมจากเบ้ียความ
พิการ  และเพ่ิมเติมจากเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ เป็นเวลา 3 เดือน  ตั้งแตเ่ดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมทั้งหมด 6,781,881 คน 
ประกอบดว้ย (1) เด็กจากครัวเรือนยากจน (0-6 ปี) จ านวน1,394,756 คน (2) สูงอายจุ านวน 4,056,596 คน และ (3) ผูพ้ิการ
จ านวน 1,330,529 คน กรอบวงเงินไม่เกิน 20,345,643,000 บาท 
                    6. เห็นชอบในหลกัการของโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเท่ียว ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
โดยใชจ้่ายจากเงินกูภ้ายใตแ้ผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุน้การบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนรวมถึงการลงทุน
ต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลบัเขา้สู่ระดบัปกติไดโ้ดยเร็วตามบญัชีทา้ยพระราชก าหนด โดย
มีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 2563 รวม 4 เดือน กรอบวงเงินรวมทั้งส้ิน 22,400 ลา้นบาท ตามท่ี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยมอบหมายให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเร่งด าเนินการสร้างความชดัเจนของการ
ด าเนินงานตามประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ และน าเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกคร้ังหน่ึงภายใน 2 สัปดาห ์
                    7. มอบหมายให้ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานกบัองคก์รภาค
ประชาชนเพื่อพิจารณาขอ้เสนอโครงการจากภาคประชาชนและประสานกบักระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งเพือ่เสนอโครงการขององคก์ร
ภาคประชาชนผา่นหน่วยงานของรัฐท่ีเหมาะสมตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีฯ ต่อไป 
  
21. เร่ือง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏบิัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหล่ือมเวลาในการท างานในสถาน
ที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ คร้ังที่ 5 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบติังานนอกสถานท่ีตั้ง (Work From Home) และการ
เหล่ือมเวลาในการท างานในสถานท่ีตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ คร้ังท่ี 5 ตามท่ีส านกังาน ก.พ. เสนอ โดยสรุปขอ้มูล ณ 
วนัท่ี 9 มิถุนายน 2563 ซ่ึงไดรั้บขอ้มูลจาก 146 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 99 ของส่วนราชการทั้งหมด (147 ส่วนราชการ) สรุป
ขอ้มูลดงัน้ี 
                   1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work From Home) 
                       1.1 ส่วนราชการร้อยละ 90 (132 ส่วนราชการ) มีการมอบหมายให้ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานนอกสถาน
ท่ีตั้งของส่วนราชการ และส่วนราชการร้อยละ 43 (64 ส่วนราชการ) ก าหนดให้มีจ านวนขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานนอก
สถานท่ีตั้งร้อยละ 50 ขึ้นไป (ลดลงจากสัปดาหท่ี์ผา่นมา ซ่ึงมี 66 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 45) โดยในจ านวนน้ีมีส่วนราชการ
ร้อยละ 16 (23 ส่วนราชการ) มอบหมายให้ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีทุกคนปฏิบติังานนอกสถานท่ีตั้ง (เพ่ิมขึ้นจากสัปดาหท่ี์ผา่น
มา ซ่ึงมี 21 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 14) ทั้งน้ี มีการมอบหมายให้ปฏิบติังานท่ีบา้นในหลายรูปแบบ เช่น ปฏิบติังานท่ีบา้น
สลบักบัการมาปฏิบติังาน ณ สถานท่ีตั้งของส่วนราชการ วนัเวน้วนั สัปดาห์ละ 1 วนั สัปดาห์ละ 2 วนั สัปดาห์เวน้สัปดาห์ เป็น
ตน้ 
                   1.2 ส่วนราชการร้อยละ 10 (14 ส่วนราชการ) มีการมอบหมายให้ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานทุกคน
ปฏิบติังานในสถานท่ีตั้งของส่วนราชการ (เพ่ิมขึ้นจากสัปดาหท่ี์ผา่นมา ซ่ึงมี 8 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 6) โดยส่วนราชการท่ี



เร่ิมมอบหมายใหทุ้กคนปฏิบติังานในสถานท่ีตั้งของส่วนราชการในสัปดาห์น้ี ไดแ้ก่ กรมพลศึกษา กรมการขา้ว กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร กรมบงัคบัคดี กรมศิลปากร และกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
                   2. การเหล่ือมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ 
                       2.1 ส่วนราชการก าหนดให้ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีเหล่ือมเวลาการปฏิบติังานเม่ือจ าเป็นตอ้งปฏิบติังานในสถาน
ท่ีตั้งของส่วนราชการ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 50 ก าหนดการเหล่ือมเวลาการปฏิบติังานเป็น 3 ช่วงเวลา คือ เวลา 7.30 – 15.30 น. 
เวลา 8.30 – 16.30 น. และเวลา 9.30 – 17.30 น. 
                       2.2 ส่วนราชการมอบหมายให้ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในสถานท่ีตั้งตามวนัเวลาปกติในบางลกัษณะ
งาน โดยลกัษณะงานส่วนใหญ่ คอื งานให้บริการประชาชน งานป้องกนัและรักษาความมัน่คงภายในประเทศ งานดา้น
ส่ือสารมวลชน งานจดัเก็บภาษี และงานสนบัสนุนอืน่ ๆ 
                   3. แนวทางการบริหารงานของส่วนราชการ 
                       3.1 การก ากบัดูแลและบริหารผลการท างาน ส่วนราชการร้อยละ 100 ก าหนดให้มีระบบรายงานผลงานผา่น
ช่องทางต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ท่ีรายงานความกา้วหนา้ของงานทั้งรายวนั ผา่น Application 
LINE ไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส์ และ Google From 
                       3.2 การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน ส่วนราชการมีการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทลัมา
ใชส้นบัสนุนการปฏิบติังานโดยส่วนใหญ่เลือกใช ้Application LINE ร้อยละ 99 Application Zoom ร้อยละ 66 Microsoft Team 
ร้อยละ 33 Cisco Webex ร้อยละ 26 ตามล าดบั 
                   4. ข้อจ ากัดของส่วนราชการ ในการมอบหมายขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีให้ปฏิบติังานนอกสถานท่ีตั้งของส่วน
ราชการ ไดแ้ก่ การขาดความพร้อมดา้นอุปกรณ์ปฏิบติังานและสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การขาดความพร้อมของเจา้หนา้ท่ี
ในการใชเ้ทคโนโลยใีนการปฏิบติังาน ความไม่สะดวกในการติดต่อส่ือสารและการประสานงานในกรณีเร่งด่วน งานเก่ียวกบั
เอกสารราชการท่ียงัคงมีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติังานในสถานท่ีตั้ง 
                   5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานใน – นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ไดแ้ก่ ควรจดัให้มีอุปกรณ์รองรับการ
ปฏิบติังานนอกสถานท่ีตั้ง ควรสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการปฏิบติังานท่ีบา้น เช่น ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ และอาจน าแนว
ทางการปฏิบติังานนอกสถานท่ีตั้งไปใชใ้นอนาคตเพ่ือลดปัญหาการจราจร มลพิษทางอากาศ และลดค่าใชจ้่ายดา้น
สาธารณูปโภคของส่วนราชการ 
  
22. เร่ือง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏบิัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหล่ือมเวลาในการท างานในสถาน
ที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบติังานนอกสถานท่ีตั้ง (Work from Home) และการ
เหล่ือมเวลาในการท างานในสถานท่ีตั้งของรัฐวิสาหกิจ ในสัปดาหช่์วงระหว่างวนัท่ี 1 – 5 มิถุนายน 2563 ตามท่ี
กระทรวงการคลงัเสนอ ดงัน้ี 
                   สาระส าคัญ 
                   รัฐวิสาหกิจภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงัโดยส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มี
จ านวน 55 แห่ง โดยผลสัมฤทธ์ิฯ ของรัฐวิสาหกิจในสัปดาห์ช่วงระหว่าง 1 – 5 มิถุนายน 2563 สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
                   1. การปฏิบติังานนอกสถานท่ีตั้งของรัฐวิสาหกิจ (ปฏิบติังานท่ีบา้นหรือท่ีพกัหรือสถานท่ีตามท่ีรัฐวิสาหกิจก าหนด) 



                   รัฐวิสาหกิจ 46 แห่ง ยงัคงด าเนินนโยบายการปฏิบติังานนอกสถานท่ีตั้งและมีรัฐวิสาหกิจ 9 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั
บริหารสินทรัพย ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ ากดั โรงพิมพต์ ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส านกังานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล การยางแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การยาสูบแห่งประเทศไทย องคก์ารตลาดเพื่อเกษตรกร องคก์าร
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และองคก์ารสุรา กรมสรรพสามิต ท่ีให้พนกังานกลบัมาปฏิบติังานในสถานท่ีตั้งตามปกติ
แลว้ ทั้งน้ี จากจ านวนพนกังานและลูกจา้งของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดจ านวน 272,481 คน มีพนกังานและลูกจา้งปฏิบติังานนอก
สถานท่ีตั้งจ านวน 42,746 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 16 
                   2. การปฏิบติังานในสถานท่ีตั้งของรัฐวิสาหกิจ 
                   รัฐวิสาหกิจ 34 แห่ง ยงัคงด าเนินนโยบายการปฏิบติังานเหล่ือมเวลา โดยมีช่วงเวลาเร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่เวลา 6.00 น. 
– 10.30 น. ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหนา้ (ช่วงระหว่างวนัท่ี 25 – 29 พฤษภาคม 2563) 2 แห่ง 
                   3. แนวทางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ 
                   รัฐวิสาหกิจท่ียงัคงด าเนินนโยบายการปฏิบติังานนอกสถานท่ีตั้งมีการติดตามผลการปฏิบติังานทั้งเป็นรายวนั ราย
สัปดาห์ และรายเดือน ขึ้นอยูก่บัประเภทของงาน ซ่ึงรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีการก ากบั ติดตาม และบริหารผลการปฏิบติังานผา่น
แอปพลิเคชนั Line ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ และระบบการติดตามงานและการลงเวลาปฏิบติังานท่ีองคก์รพฒันาขึ้นเอง โดย
รัฐวิสาหกิจยงัคงใชแ้อปพลิเคชนั Line มาสนบัสนุนการปฏิบติังานมากท่ีสุด ทั้งน้ี รัฐวิสาหกิจมีขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังาน
นอกสถานท่ีตั้งว่า ควรเตรียมอุปกรณ์และระบบเพ่ือรองรับการปฏิบติังานนอกสถานท่ีตั้งให้เพียงพอ และควรพฒันาระบบการ
ปฏิบติังานขององคก์รให้สามารถรองรับการปฏิบติังานนอกสถานท่ีตั้งได ้ซ่ึงรวมถึงมีการจดัเก็บขอ้มูลหรือเอกสารให้อยูใ่น
รูปแบบของเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ รวมทั้งควรพิจารณาลกัษณะงานท่ีจ าเป็นตอ้งปฏิบติังานในสถานท่ีตั้งเท่านั้น เช่น การ
ให้บริการประชาชน และส าหรับงานอ่ืนท่ีไม่จ าเป็นตอ้งปฏิบติังานในสถานท่ีตั้ง ควรพิจารณาเปล่ียนรูปแบบเป็นการปฏิบติังาน
นอกสถานท่ีตั้งแทน 
 
  

ต่างประเทศ 
23. เร่ือง ร่างข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแห่งออสเตรเลีย ประกอบบันทกึ
ความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการส่งก าลงับ ารุงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกบัรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย 
                   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม (กห.) จดัท าขอ้ตกลงระหว่าง กห. แห่งราชอาณาจกัรไทย กบั กห. แห่ง
ออสเตรเลีย ประกอบบนัทึกความเขา้ใจว่าดว้ยการสนบัสนุนดา้นการส่งก าลงับ ารุงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบั
รัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย  โดยใหเ้จา้กรมส่งก าลงับ ารุงทหาร หรือผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูร่้วมลงนามในร่าง
ขอ้ตกลง ตามท่ี กห. เสนอ ทั้งน้ี หากมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงรายละเอียดของร่างขอ้ตกลงฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สาระส าคญัของร่างขอ้ตกลงฯ ให ้กห. พิจารณาด าเนินการไดต้ามความเหมาะสม   ทั้งน้ี มีก าหนดลงนามในร่างขอ้ตกลงฯ 
ภายหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คล่ีคลาย 
                   สาระส าคัญของร่างข้อตกลง 
                   วตัถุประสงค ์ เพื่ออ านวยความสะดวกในการจดัให้มีการสนบัสนุนการส่งก าลงับ ารุงตามท่ีระบใุนร่างขอ้ตกลงฯ 
ระหว่าง กห. ของทั้งสองประเทศ 
                   ขอบเขตของงาน  จดัให้มีการสนบัสนุนการส่งก าลงับ ารุงในการซอ้มรบ การฝึกการวางก าลงัการปฏิบติัการร่วม/



ผสม และการด าเนินการในกรอบความร่วมมืออ่ืน ๆ รวมทั้งในสถานการณ์อ่ืน ๆ หรือภาวะฉุกเฉิน ดว้ยการสนบัสนุนยทุธภณัฑ์
ทางทหารท่ีมิไดใ้ชเ้พ่ือการสังหาร และการบริการประเภทต่าง ๆ เช่น อาหาร ท่ีพกั เช้ือเพลิง การบริการติดต่อส่ือสาร การบริการ
ทางการแพทย ์การก่อสร้าง การใชอ้าคารสถานท่ี การขนส่ง การใชย้านพาหนะ เป็นตน้ โดยไม่ขดัต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบ
ของแต่ละฝ่าย 
                   ขั้นตอนการขอรับการสนบัสนุนให้จดัท าขอ้ตกลงในการปฏิบติัตามขั้นตอน (Procedural Arrangement) หรือใช้
ใบส่ัง (Order) ตามแบบฟอร์มการสนบัสนุนการส่งก าลงับ ารุงระหว่างกนัท่ีก าหนด ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมฝ่ายให้การสนบัสนุนจะใชค้วาม
พยายามอยา่งเตม็ท่ีในการให้การสนบัสนุนผูเ้ขา้ร่วมฝ่ายขอรับการสนบัสนุนตามท่ีร้องขอ 
                   ขอ้ตกลงฉบบัน้ี จะมีผล ณ วนัท่ีมีการลงนามคร้ังสุดทา้ย และยงัคงมีผลไปจนกว่าจะมีการยกเลิก  
             
24. เร่ือง ร่างกรอบความตกลงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกบัองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ ฉบับใหม่ 
                   คณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบต่อร่างกรอบความตกลงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกบัองคก์ารทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ (ยนิูเซฟ) ฉบบัใหม่  กรณีท่ีมีความจ าเป็นจะตอ้งปรับปรุงถอ้ยค าหรือสาระส าคญัของหนงัสือสัญญาท่ี
คณะรัฐมนตรีไดเ้คยอนุมติัหรือเห็นชอบไปแลว้ หากการปรับเปล่ียนดงักล่าวไม่ขดักบัหลกัการท่ีคณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัหรือให้
ความเห็นชอบ ให้สามารถด าเนินการไดโ้ดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลงั พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ี์ไทย
ไดรั้บจากการปรับเปล่ียนดงักล่าวดว้ย   และอนุมติัให้เลขาธิการอาเซียนหรือผูแ้ทนเป็นผูล้งนามในกรอบความตกลงฯ ฉบบัใหม่
ในนามอาเซียน โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ มีหนงัสือแจง้ความเห็นชอบต่อร่างกรอบความตกลงฯ ฉบบัใหม่ในนาม
ประเทศไทยไปยงัส านกัเลขาธิการอาเซียน ผา่นคณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ภายหลงัจากคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบแลว้ ตามท่ีกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยเ์สนอ 
                   สาระส าคัญ 
                   กรอบความตกลงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกบัยนิูเซฟมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมใหเ้ด็กไดรั้บสิทธิตามขอ้บญัญติั
ของอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) และบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัเด็ก  โดยมีประเด็นความร่วมมือ ดังนี ้
                   (1) สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามวาระการพฒันาท่ีย่ังยืน พ.ศ. 2573 และเป้าหมายการพฒันาที่ย่ังยืนทั้งหมด 17 
ข้อ ด้วยความเสมอภาค เช่น การเขา้ถึงการศึกษาระดบัประถมศึกษาแบบถว้นหนา้ การลดอตัราการเสียชีวิตของเด็ก การพฒันา
สุขภาพของมารดา การยบัย ั้งการแพร่กระจายของเช้ือเอชไอวีและโรคเอดส์ เป็นตน้ 
                   (2) การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือทางวิชาการด้านสาธารณสุข สวัสดิการสังคม และการ
พฒันา เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์เก่ียวกบัเด็กท่ีมุ่งเนน้ความเทา่เทียม การเขา้ถึงการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาอยา่งเท่าเทียม 
การดูแลและพฒันาการเด็กปฐมวยัและการเฝ้าระวงัทางดา้นโภชนาการและน ้า สุขาภิบาล และสุขอนามยั เป็นตน้ 
                   (3) การพฒันามาตรฐานและคู่มือแนวทางเพ่ือพฒันาคุณภาพของนโยบายทางสังคมท่ีเกี่ยวกับเด็กและบริการทาง
สังคมส าหรับกลุ่มเปราะบาง เช่น การให้ความช่วยเหลือในการจดัท าเอกสารเก่ียวกบักรอบการด าเนินงานในระดบัประเทศ (เช่น 
การจดทะเบียน การออกใบอนุญาต) ส าหรับองคก์รพฒันาเอกชนท่ีท างานดา้นเด็ก การป้องกนัและขจดัความรุนแรงต่อเด็กใน
โรงเรียน เป็นตน้ 
                   (4) การเพ่ิมพูนขีดความสามารถและสนบัสนุนการด าเนินงานของอาเซียนในการส่งเสริมและการปกป้องสิทธิเด็ก
ในภูมิภาค 



                   (5) การระบถุึงสถานการณ์ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อเด็กในระดับภูมภิาค เช่น การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ปัญหาท่ีเกิดจากการขยายตวัของเมือง และการเพ่ิมภูมิคุม้กนัผา่นการลดความเส่ียง ซ่ึงมีชุมชน เป็นฐานและมีเด็กเป็นศนูยก์ลาง 
โดยมีการปรึกษาหารือกบัองคก์รอาเซียนเฉพาะสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
                   (6) การสร้างความร่วมมือด้านการคุ้มครองทางสังคม รวมท้ังการพฒันาระบบการสนบัสนุนแบบบูรณาการ
ภายในประเทศส าหรับเด็กและครอบครัว ซ่ึงครอบครัวต่าง ๆ จะไดรั้บทรัพยากรและการสนบัสนุนท่ีเอ้ือต่อการเติบโตและ
พฒันาการสูงสุดของเด็ก 
                   กิจกรรม ไดแ้ก่ การปรึกษาหารือ การแลกเปล่ียน และการเผยแพร่ขอ้มูลในประเด็นต่าง ๆ ดา้นเด็ก   การประชุม การ
สัมมนา การฝึกอบรม และการประชุมเชิงปฏิบติัการท่ีร่วมกนัด าเนินการ หรือร่วมกนัสนบัสนุนการช่วยเหลือดา้น
วิชาการ   งานวิจยัและการศึกษาร่วมกนั รวมทั้งการผลิตเอกสารส่ิงพิมพร่์วมกนัท่ีรวบรวมขอ้มูลบทเรียนการปฏิบติังานท่ีดี การ
แลกเปล่ียนความรู้ และการส่งเสริมการระดมความคิดเห็นในเร่ืองสิทธิเด็กต่างๆ การรณรงคพ์ิทกัษสิ์ทธิและการสร้างความ
ตระหนกัรู้ และ การเขา้ร่วมการประชุม การประชุมวิชาการ การสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบติัการในประเด็นความร่วมมือท่ี
ไดร้ะบุไว ้
                   ทั้งน้ี กรอบขอ้ตกลงน้ีจะมีผลเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีทั้งสองฝ่ายไดล้งนามร่วมกนั และอาจมีการต่ออายุ
ระยะเวลาอีก 5 ปี โดยความยินยอมร่วมกนัทั้งสองฝ่าย  โดยกรอบขอ้ตกลงน้ีอาจจะยติุเม่ือใดก็ไดโ้ดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  โดยการ
แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้เวลาอีกฝ่ายล่วงหนา้เป็นเวลา 6 เดือน  การยติุกรอบขอ้ตกลงความร่วมมือจะไม่มีผลกระทบต่อ
โครงการต่างๆ ท่ีก าลงัด าเนินงานอยูใ่ห้ส าเร็จตามท่ีตกลงกนัไวท้ั้งสองฝ่าย 
  
25. เร่ือง ขอความเห็นชอบร่างบนัทึกความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและองค์การทางทะเลระหว่างประเทศเกี่ยวกบัการ
เข้าร่วมโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศภาคบังคบั (IMO Member State Audit Scheme: 
IMSAS) 
                   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ี กระทรวงคมนาคม (คค.) ดงัน้ี 

1. ร่างบนัทึกความร่วมมือระหว่างราชอาณาจกัรไทยและองคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime 
Organization: IMO) เก่ียวกบัการเขา้ร่วมโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศภาค
บงัคบั (Memorandum of Cooperation between the Kingdom of Thailand and the International Maritime 
Organization concerning Participation in the IMO Member State Audit Scheme : IMSAS)  โดยหากมีความ
จ าเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้ความในร่างบนัทึกความร่วมมือดงักล่าว ท่ีมิใช่สาระส าคญัและการแกไ้ขนั้นเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศไทย  ให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจา้ท่าสามารถด าเนินการได ้โดยประสานกบักรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) โดยไม่ตอ้งขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 

2. อนุมติัให้อธิบดีกรมเจา้ท่าหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูล้งนามในร่างบนัทึกความร่วมมือฯ ฝ่ายไทย และมอบหมาย
ให้ กต. ออกหนงัสือมอบอ านาจเตม็ (Full Powers) ให้แก่อธิบดีกรมเจา้ท่าหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายส าหรับการลงนาม
ดงักล่าวต่อไป 

3.  อนุมติัใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศภาค
บงัคบั (IMSAS) ตามก าหนดการของ IMO และด าเนินการตามพนัธกรณีของอนุสัญญาระหว่างประเทศของ IMO 



ตลอดจนร่วมมือและสนบัสนุนการด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อประสานงานกบั IMO ก าหนด โดยให้
กรมเจา้ท่าเป็นหน่วยประสานการปฏิบติั 

(ยงัไม่มีก าหนดวนัลงนามในร่างบนัทึกความร่วมมือดงักล่าว ทั้งน้ี IMO ไดก้ าหนดการตรวจสอบประเทศไทยในเดือน
กุมภาพนัธ์ 2564) 
                   สาระส าคัญของเร่ือง 
                   ร่างบนัทึกความร่วมมือระหว่างราชอาณาจกัรไทยและองคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศเก่ียวกบัการเขา้ร่วม
โครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศภาคบงัคบั (Memorandum of Cooperation between the 
Kingdom of Thailand and the International Maritime Organization concerning Participation in the IMO Member State Audit 
Scheme : IMSAS) ท่ีมีเน้ือหาใกลเ้คียงกบับนัทึกความร่วมมือระหว่างราชอาณาจกัรไทยและองคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ
เก่ียวกบัการเขา้ร่วมโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกโดยสมัครใจ ท่ีประเทศไทยไดเ้คยลงนามและไดรั้บการตรวจสอบจาก
องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศตามบนัทึกความร่วมมือดงักล่าวในปี 2550 โดยปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นส่วน
ใหญ่ที่เคยมีปัญหาแล้ว เช่น กรมเจา้ท่าไดอ้อกกฎขอ้บงัคบัส าหรับการตรวจเรือ (ฉบบัที่ 45) พ.ศ. 2558 เพื่อก าหนดหลกัเกณฑ ์
วิธีการก ากบัดูแลองคก์รท่ีไดรั้บการยอมรับ และจดัท าความตกลงกบัองคก์รท่ีไดรั้บการยอมรับ 7 ราย แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ต่าง ๆ เพื่อด าเนินการตามพนัธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศขององคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ จดัท าแนวทางปฏิบติัตาม
มาตรฐานส าหรับการจดัเก็บขอ้มูล และการตรวจเรือ ทั้งน้ี การลงนามในร่างบนัทึกความเขา้ใจฯ จะเป็นการใหค้วามร่วมมือและ
ความช่วยเหลือแก่คณะผูต้รวจสอบในการเขา้มาตรวจประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของประเทศไทยในการปฏิบติัตาม
พนัธกรณีของอนุสัญญาและพิธีสารท่ีส าคญัขององคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ โดยผลการตรวจสอบมิไดมี้จุดมุง่หมายเพื่อ
การลงโทษ แตจ่ะใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเลขาธิการองคก์ารทางทะเล
ระหว่างประเทศไดก้ าหนดการตรวจสอบประเทศไทยภายใตโ้ครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองคก์ารทางทะเลระหว่าง
ประเทศภาคบงัคบั (IMSAS) ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564   ซ่ึงช่วยสนบัสนุนการพฒันากิจการพาณิชยน์าวีของไทยและสร้างความ
เช่ือมัน่ให้แก่ประเทศไทยไดอี้กทางหน่ึง อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขนัของไทย
ในเวทีโลกตามนโยบายของรัฐบาล 
  
26. เร่ือง การขอขยายระยะเวลาการด าเนินการศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาช่ัวคราว (The Temporary Data Collection 
Center) ของทางการเมียนมา 
                   คณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการด าเนินการศูนยจ์ดัเก็บขอ้มูลแรงงาน   เมียนมาชัว่คราว 
(The Temporary Data Collection Center) ของทางการเมียนมา ณ จงัหวดัสมุทรสาคร ออกไปอีก 1 ปี โดยใหห้น่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดงัน้ี 

1. กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กระทรวงแรงงาน (รง.) (กรมการจดัหางาน) จงัหวดัสมุทรสาคร โดยกองอ านวยการ
รักษาความมัน่คงภายในจงัหวดั และส านกังานจดัหางานจงัหวดัสมุทรสาครเป็นหน่วยงานหลกัในการประสานงานกบั
ทางการเมียนมาใหด้ าเนินการตามมติท่ีประชุมส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งเร่ืองรัฐบาลเมียนมาขอขยายเวลาการด าเนินการ
ของศนูยจ์ดัเก็บขอ้มูลแรงงานเมียนมาชัว่คราวท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร 



2.  จงัหวดัสมุทรสาคร โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานท่ีพิจารณาก าหนด วนั เวลา ใน
การเร่ิมเปิดด าเนินการ รวมทั้งพิจารณาแนวทางการปฏิบติังานของศูนยจ์ดัเก็บขอ้มูลฯ ให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

                   สาระส าคัญของเร่ือง 
                   กระทรวงแรงงาน (รง.) ไดเ้สนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการด าเนินการศูนยจ์ดัเก็บ
ขอ้มูลแรงงานเมียนมาชัว่คราว (The Temporary Data Collection Center) ของทางการเมียนมา ณ จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงส้ินสุด
การด าเนินการเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 ออกไปอีก 1 ปี และขอให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) รง. (กรมการจดัการงาน) 
และจงัหวดัสมุทรสาคร (กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในจงัหวดัและส านกังานจดัหางานจงัหวดัสมุทรสาคร) เป็น
หน่วยงานหลกัในการประสานกบัทางการเมียนมาให้ด าเนินการตามผลประชุมร่วมระหว่างส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
(สมช.) และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และให้คณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัสมุทรสาครพิจารณาก าหนด วนั เวลา ในการเปิด
ด าเนินการ รวมทั้งแนวทางการปฏิบติังานของศูนยจ์ดัเก็บขอ้มูลฯ ให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยการด าเนินการของศูนยด์งักล่าวยงัคงเป็นไปตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีไดใ้ห้ความเห็นชอบไว้
เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2562 
                   การด าเนินการของศูนย์จัดเก็บข้อมลูฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บขอ้มูลของแรงงานเมียนมาท่ีประสงคข์อมีหนงัสือ
เดินทาง กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มแรงงานเมียนมา   ระยะเวลาการด าเนินงาน  ด าเนินการช่ัวคราวของศูนยจ์ดัเก็บขอ้มูลฯ เป็น
ระยะเวลา 1 ปี  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัตงิาน  เจา้หนา้ท่ีจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จ านวน 13 คน (ไม่มีการขอเอกสิทธ์ิ
คุม้ครองการทางการทูต)  สถานทีต่ั้ง  ตลาดทะเลไทย ต าบลท่าจีน อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ  ไม่มีการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ (ยกเวน้เม่ือไปรับหนังสือเดินทาง ตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายจ านวน 1,050 
บาท)   สถานที่ส าหรับรับหนังสือเดินทาง 1. สถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแห่งประเทศไทย 2. ศูนยอ์อก
หนงัสือเดินทางบริเวณชายแดน 3 แห่ง ไดแ้ก่ ฝ่ังท่าขี้เหลก็ ฝ่ังเมียวดี และฝ่ังเกาะสอง 
  
27. เร่ือง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเท่ียวอาเซียนวาระพเิศษผ่านระบบการประชุมทางไกล (Special Meeting of 
ASEAN Tourism Ministers on COVID-19) (กก.) 
                   คณะรัฐมนตรีรับทราบผลประชุมระดบัรัฐมนตรีท่องเท่ียวอาเซียนวาระพิเศษผา่นระบบการประชุมทางไกล (Special 
Meeting of ASEAN Tourism Ministers on COVID-19) ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพฒัน์ รัชกิจ
ประการ) ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 มีสาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 
                   สาระส าคัญ 
                   1. การด าเนินมาตรการของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศเพ่ือลดผลกระทบของ COVID-19 และช่วยฟ้ืนฟู
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว สรุปได ้ดงัน้ี 
                             (1) การให้การสนับสนุนทางการเงิน 
                                      สนบัสนุนทางการเงินให้แก่กลุ่มลูกจา้งและผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และวิสาหกิจขนาดยอ่ม 
(Micro, Small and Medium-sized Enterprises: MSME) เช่น การลดภาษีธุรกิจ การผอ่นผนัการช าระเงินสมทบของลูกจา้งเขา้
กองทุนบ าเหนจ็บ านาญ การก าหนดมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ และการสนบัสนุนเงินทนุและสินเช่ือดอกเบ้ียต ่า 



                             (2) การยกระดบัเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
                                      แกไ้ขปัญหาและสร้างความมัน่ใจแก่ภาคธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง เช่น การพฒันาแอปพลิเคชนัเพ่ือให้
ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ COVID-19 และการพฒันาชุดตรวจ COVID-19 ท่ีทราบ ผลรวดเร็วและแม่นย  า 
                             (3) การเสริมสร้างขีดความสามารถและทักษะของบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
                                      สนบัสนุนการพฒันาทกัษะของบุคลากรดา้นการท่องเที่ยวให้ทนัต่อสถานการณ์และพร้อมท่ีจะกลบัเขา้
สู่ตลาดภายหลงัวิกฤตการณ์ COVID-19 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
                             (4) การประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
                                      กระทรวงการท่องเท่ียวของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศไดป้ระสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ดเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19 ตามค าแนะน าขององคก์ารอนามยัโลกและองคก์ารการ
ท่องเท่ียวโลก โดยประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานพิเศษหรือคณะกรรมการขึ้นเพ่ือรับมือ COVID-19 โดยเฉพาะ 
                             (5) การจัดกิจกรรมผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
                                      ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภยัผา่นแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ในการสนบัสนุนรัฐบาลในการควบคุมการแพร่กระจายของ COVID-19 
                             (6) การเตรียมแผนการฟ้ืนฟ ู
                                      อยูร่ะหว่างจดัเตรียมแผนการฟ้ืนฟูภาคการท่องเท่ียว โดยหารือกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพ่ือให้เกิดความ
มัน่ใจว่าการตอบสนองเชิงนโยบายจะมีความเหมาะสม และคาดการณ์ว่าจะมีการด าเนินแผนการฟ้ืนฟูทั้งระยะส้ัน (6 เดือนถึง 1 
ปี) และระยะยาว (มากกว่า 1 ปี) 
                   ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ประเทศไทยมีมาตรการในการบรรเทา 
เยียวยา และฟ้ืนฟูผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก COVID-19 โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยในระยะแรกประกอบดว้ย มาตรการดา้น
การเงินการคลงั และมาตรการดา้นการให้การช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบ ส่วนมาตรการระยะท่ีสองประกอบดว้ย 6 ดา้น 
ไดแ้ก่ มาตรการเสริมสร้างและการรักษาขีดความสามารถดา้นการท่องเท่ียว มาตรการสร้างรายไดแ้ก่สถานประกอบการ
ท่องเท่ียว การพฒันาทกัษะบคุลากรดา้นการท่องเท่ียว การสร้างมาตรฐานความปลอดภยัดา้นการท่องเท่ียวและดา้นสุขอนามยั 
การช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่องเท่ียว และการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
                   2. ถ้อยแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเท่ียวอาเซียนวาระพเิศษ ซ่ึงรัฐมนตรีท่องเท่ียวอาเซียนไดใ้ห้การ
รับรองร่างแถลงการณ์ดงักล่าว โดยมีสาระส าคญัคือ การแสดงความห่วงใยและยืนยนัเจตนารมณ์ร่วมกนัในการเสริมสร้างความ
ร่วมมือเพื่อรับมือกบัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตลอดจนเตรียมความพร้อมส าหรับการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจภายหลงั
สถานการณ์คล่ีคลายลง ทั้งน้ี เอกสารถอ้ยแถลงการณ์ดงักล่าวมีสาระส าคญัท่ีไม่แตกต่างจากร่างเอกสารท่ีคณะรัฐมนตรีไดมี้มติ
เห็นชอบแลว้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 
  
28. เร่ือง ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมระดับสูงผ่านระบบการประชุมทางไกลว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้
ข้อริเร่ิมสายแถบและเส้นทาง: การต่อสู้กบัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน 
                   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อร่างถอ้ยแถลงร่วมของการประชุมระดบัสูงผา่นระบบการประชุมทางไกลว่าดว้ยความ
ร่วมมือระหว่างประเทศภายใตข้อ้ริเร่ิมสายแถบและเส้นทาง: การต่อสู้กบัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดว้ยความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ทั้งน้ี หากมีความจ าเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ขร่างเอกสารดงักล่าว ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคญัหรือไม่ขดัต่อ



ผลประโยชนข์องไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง และ
มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว และร่วมให้การรับรอง
ร่างถอ้ยแถลงฯ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ 
                   สาระส าคัญร่างถ้อยแถลงฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเจา้หนา้ท่ี
ระดบัสูงของประเทศตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมท่ีจะร่วมมือกนัในการรับมือกบัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) และการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 
                   1. ตระหนกัถึงผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซ่ึงเป็นความทา้ทายท่ีตอ้ง
ไดรั้บความร่วมมือจากประชาคมโลก บนพ้ืนฐานของความเป็นเอกภาพ ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและการสนบัสนุนซ่ึงกนั
และกนั พร้อมทั้งสนบัสนุนบทบาทและการด าเนินการของสหประชาชาติและองคก์ารอนามยัโลกในการควบคุมและจ ากดัการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
                   2. แสดงความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือ ดงัน้ี 
                             (1) การป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลและประสบการณ์ การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบ การส่งเสริมการเขา้ถึงวคัซีน เวชภณัฑแ์ละอุปกรณ์
ทางการแพทย ์การให้การสนบัสนุนดา้นสุขภาพและการบริการท่ีจ าเป็นแก่ประชาชนของประเทศตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจสาย
ไหม รวมทั้งผูท่ี้ท  างานภายใตโ้ครงการสายแถบและเส้นทาง ตลอดจนการสนบัสนุนกลไกระดบัทวิภาคี ภูมิภาค และระหว่าง
ประเทศ ในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
                             (2) การกระชบัความร่วมมือในการพฒันาความเช่ือมโยง โดยการส่งเสริมการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้น
คมนาคมขนส่งท่ีมีคุณภาพสูงและยัง่ยืน บนพ้ืนฐานของการเปิดกวา้ง ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การ
สนบัสนุนการเปิดเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการคา้ขา้มพรมแดนและการขนส่งอปุกรณ์ทางการแพทยท่ี์จ าเป็น รวมถึงการ
สนบัสนุนการจดัตั้งช่องทางพิเศษเพ่ืออ านวยความสะดวกดา้นการคา้และการเดินทางของนกัธุรกิจ 
                             (3) การส่งเสริมการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจ โดยการสนบัสนุนการเปิดตลาด ระบบการคา้พหุภาคี การรักษาห่วงโซ่
การผลิตโลกเพื่ออ านวยความสะดวกดา้นการคา้ การลงทุน การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั พาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ การพฒันาเมือง
อจัฉริยะ และการบริการทางอินเทอร์เนต็อ่ืน ๆ รวมทั้งความเช่ือมโยงดา้นนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและการบรรลุวาระการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน ค.ศ. 2030 
                             (4) การส่งเสริมความร่วมมือท่ีปฏิบติัไดจ้ริง โดยการส่งเสริมความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรมภายใตข้อ้ริเร่ิมสาย
แถบและเส้นทาง การสานต่อการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจ และการด าเนินโครงการต่าง ๆ ท่ีมีความยัง่ยืน ทั้งในมิติ
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเงินและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการด าเนินการตามหลกัการและฉนัทามติของการประชุมขอ้ริเร่ิมสายแถบ
และเส้นทาง คร้ังท่ี 2 
  
29. เร่ือง การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมส าหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คร้ัง
ที่ 23 (Joint Ministerial Statement of the Twenty Third ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council) 
                   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการต่อร่างถอ้ยแถลงร่วมส าหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียน คร้ังท่ี 23 โดยหากมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเอกสารในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคญัหรือไม่ขดัผลประโยชน์ต่อ
ประเทศไทย ให้กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยด์ าเนินการได ้โดยไม่ตอ้งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 



และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ในฐานะหวัหนา้ผูแ้ทนไทยในการประชุม
คณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน คร้ังท่ี 23 ร่วมรับรองร่างถอ้ยแถลงร่วมส าหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี
ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน คร้ังท่ี 23 ตามท่ีกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เสนอ 
                   สาระส าคัญ 
                   ร่างถอ้ยแถลงร่วมส าหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน คร้ังท่ี 23 มีสาระส าคญั 
ดงัน้ี 
                   1) สนบัสนุน การเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายใตแ้นวคิดหลกั   “แน่นแฟ้นและ
ตอบสนอง” และแผนงานส าคญัส าหรับประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนของเวียดนามซ่ึงรวมถึง ก) ความเช่ือมโยง
ระหว่างภูมิภาค ความแน่นแฟ้น และการแสวงหาผลประโยชนจ์ากโอกาส ข) การส่งเสริมอตัลกัษณ์อาเซียนและความตระหนกัรู้
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ค) การยกระดบัความเป็นหุ้นส่วนกบัประชาคมโลกในดา้นสันติภาพ ความมัน่คง และการพฒันา
อยา่งย ัง่ยืนของอาเซียน และ ง) การเพ่ิมพูนขีดความสามารถและประสิทธิภาพทางสถาบนัของอาเซียน 
                   2) รับรอง “ปฏิญญาอาเซียนว่าดว้ยการพฒันาทรัพยากรมนุษยส์ าหรับโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปของงาน” ในการประชุม
สุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 36 
                   3) ตอ้นรับปี 2563 ในฐานะปีแห่งอตัลกัษณ์อาเซียน ซ่ึงจะส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียนใน
หมู่ประชาชน และผสานความพยายามร่วมกนัในการสร้างประชาคมอาเซียนท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปัน 
                   4) สนบัสนุนขอ้เสนอการมีส่วนร่วมของคณะมนตรีประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนในการพบปะหารือ
ระหว่างเยาวชนและผูน้ าอาเซียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 36 และการประชุมสมยัพิเศษว่าดว้ยความ
เสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลงัสตรี 
                   5) รับทราบความกา้วหนา้ในการอนุวติัการแผนงานประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน และส่งเสริมการ
ประเมินผลคร่ึงแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 
ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์จะร่วมรับรองร่างถอ้ยแถลงร่วมส าหรับการประชุม
คณะมนตรีประชาสังคมและวฒันธรรมอาเซียน คร้ังท่ี 23 ในวนัองัคารท่ี 23 มิถุนายน 2563 น้ี 
                             
30. เร่ือง ขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมัยพเิศษว่าด้วยโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
                   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อร่างถอ้ยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมยัพิเศษ ว่าดว้ยโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยหากมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเอกสารในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคญัหรือขดัต่อ
ผลประโยชนข์องไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได ้โดยไม่ตอ้งเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก และให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายร่วมรับรองและออกถอ้ยแถลงของการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมยัพิเศษ ว่าดว้ยโรคติดเช้ือไวรัส            โคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามท่ี กต. เสนอ 
                   สาระส าคัญของเร่ือง 
                   ร่างถอ้ยแถลงของของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมยัพิเศษ ว่าดว้ยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) เป็นเอกสารแสดงเจตนารมยข์องรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย เพื่อร่วมกนัส่งเสริมความร่วมมือและการ
สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัในการรับมือกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งในดา้นการป้องกนั เฝ้าระวงั และรักษา ซ่ึง



รวมถึงการวิจยัและพฒันาวคัซีนและยาตา้นไวรัส เพื่อส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน การดูแลและอ านวยความสะดวก
ในการเดินทางกลบัของคนชาติประเทศสมาชิกอาเซียนและรัสเซียท่ีไดรั้บผลกระทบในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 
รวมทั้งแสดงความมุ่งมัน่ในการรับมือกบัผลกระทบในดา้นต่าง ๆ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผา่นการส่งเสริมความ
ร่วมมือทางการคา้ การลงทุน และการท่องเท่ียว เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจตลอดจนยินดีต่อการจดัตั้งกองทุนอาเซียน
เพื่อรับมือกบัโควิด-19 และการจดัสรรงบประมาณจากกองทุนการเงินความเป็นหุ้นส่วนคูเ่จรจา อาเซียน-รัสเซีย (ASEAN-
Russia Dialogue Partnership Financial Fund) เพื่อด าเนินโครงการท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ฉุกเฉินดา้นสาธารณสุขร่วมกนั   
ทั้งน้ี การประชุมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมยัพิเศษ ว่าดว้ยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) มี
ก าหนดจะจดัขึ้นในวนัพุธท่ี 17 มิถุนายน 2563 
 
  

แต่งตั้ง 
  

31. เร่ือง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ   (กระทรวงสาธารณสุข) 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายสุพรชัย  กาญจน

วาสี นายแพทยเ์ช่ียวชาญ (ดา้นเวชกรรม สาขาอายรุกรรม) กลุ่มงานอายรุกรรม โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ส านกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัลพบุรี ส านกังานปลดักระทรวง ให้ด ารงต าแหน่ง นายแพทยท์รงคุณวุฒิ  (ดา้นเวชกรรม สาขาอายรุกรรม) 

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัลพบุรี ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่

วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นสมบูรณ์    ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม

แต่งตั้งเป็นตน้ไป 

  

32. เร่ือง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ   (กระทรวงสาธารณสุข) 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญั สังกดั

กระทรวงสาธารณสุข ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ราย ตั้งแต่วนัท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นสมบูรณ์ 

ดงัน้ี  

                   1. นางสาวกรรณิกา ชูเกียรติมั่น ทนัตแพทยเ์ช่ียวชาญ (ดา้นทนัตกรรม) สถาบนัทนัตกรรม กรมการแพทย ์ด ารง

ต าแหน่ง ทนัตแพทยท์รงคุณวุฒิ (ดา้นทนัตกรรม) สถาบนัทนัตกรรม กรมการแพทย ์ตั้งแต่วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2562 

                   2. นางสาวประไพ วงศ์สินคงมั่น ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาตรฐานและคุณภาพของสมุนไพร (นกัวิทยาศาสตร์

การแพทยเ์ช่ียวชาญ) สถาบนัวิจยัสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ด ารงต าแหน่ง ผูท้รงคุณวุฒิดา้นวิจยัและพฒันา

วิทยาศาสตร์การแพทย ์(เคมี) (นกัวิทยาศาสตร์การแพทยท์รงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ตั้งแต่วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 

2563  

                   3. นางสิริภากร แสงกจิพร ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นพนัธุกรรมทางคลินิก (นกัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์ช่ียวชาญ) กลุ่ม

พนัธุกรรม สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ด ารงต าแหน่ง ผูท้รงคณุวุฒิดา้นวิจยัและพฒันา



วิทยาศาสตร์การแพทย ์(ชีววิทยา) (นกัวิทยาศาสตร์การแพทยท์รงคณุวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ตั้งแต่วนัท่ี 3 มีนาคม 

2563   

                   ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้ไป 

  

33. เร่ือง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง นายวรวุฒิ พงษ์ประภา

พนัธ์ กงสุลใหญ่ (นกับริหารการทูต ระดบัตน้) สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ส านกังานปลดักระทรวง ใหด้ ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทตู (นกับริหารการทูต ระดบัสูง) สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุง

เตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ส านกังานปลดักระทรวง ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น

ตน้ไป เพ่ือทดแทนต าแหน่งท่ีว่าง ซ่ึงการแต่งตั้งขา้ราชการให้ไปด ารงต าแหน่งเอกอคัรราชทตูประจ าต่างประเทศดงักล่าว ไดรั้บ

ความเห็นชอบจากประเทศผูรั้บ 

  

34. เร่ือง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพฒันาพงิคนคร  

                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี (นายเทวญั ลิปตพลัลภ)  ในฐานะก ากบัดูแล

ส านกังานพฒันาพิงคนคร (องคก์ารมหาชน) เสนอแต่งตั้ง พลต ารวจโท ประหยัชว์ บุญศรี เป็นกรรมการภาคเอกชนใน

คณะกรรมการบริหารการพฒันาพิงคนคร แทนต าแหน่งท่ีว่างลง ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี  16 มิถุนายน 2563 เป็นตน้ไป 


