
 
                   วันน้ี (14 กรกฎาคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ตกึสนัตไิมตร ี(หลังนอก) ท าเนียบ
รัฐบาล      พลเอก ประยทุธ ์ จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีเป็นประธานการประชมุคณะรัฐมนตร ีซึง่สรุป
สาระส าคญัดังน้ี 

กฎหมาย 

                    1.       เรือ่ง     ร่างกฎกระทรวง ฉบับที ่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบญัญตัภิาษี 
                     ป้าย  พ.ศ. 2510 
                    2.       เรือ่ง     ร่างกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการเป็นกองบังคบัการหรอืสว่นราชการอยา่งอืน่ 
            ในส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
                    3.       เรือ่ง     ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบสญัญาจา้งส ารวจและผลติ พ.ศ. .... 
                    4.       เรือ่ง     ร่างระเบยีบคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย วา่ดว้ยการยกเลกิ  
            ระเบยีบคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย ฉบับที ่4 พ.ศ. 2533 วา่ดว้ย        
            คา่ใชจ่้ายในการควบคมุการผลติออ้ยและน ้าตาลทราย การจ าหน่าย การน าเขา้
            และการสง่ออกน ้าตาลทราย และการใชจ่้ายเงนิของกองทนุออ้ยและน ้าตาล 
            ทราย พ.ศ. .... 
                    5.       เรือ่ง     ร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตทีด่นิ ในทอ้งทีต่ าบลก าแพง อ าเภอละงู 
                                        จังหวัดสตลู ใหเ้ป็นเขตปฏรูิปทีด่นิ พ.ศ. .... 
                    6.       เรือ่ง     ร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยเครือ่งแบบพเิศษส าหรับขา้ราชการ 
            ส านักงานประกันสงัคม ซึง่ไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นพนักงานเจา้หนา้ทีต่ามกฎหมาย
            วา่ดว้ยการประกันสงัคมและกฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทน พ.ศ. .... 
                    7.       เรือ่ง     ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตน าเขา้หรอืสง่ออกซึง่วตัถ ุ    
            ออกฤทธิใ์นประเภท 3 หรอืประเภท 4 พ.ศ. …. 
                    8.       เรือ่ง     ร่างกฎกระทรวงยกเวน้คา่ธรรมเนียมการใชย้านยนตรบ์นทางหลวงพเิศษ 
                                         หมายเลข 7 และทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด  
            (ฉบบัที.่.) พ.ศ. .... 
  

เศรษฐกจิ - สงัคม 

                    9.       เรือ่ง     การขอขยายระยะเวลาการช าระคา่เชา่ คา่ธรรมเนียมการจัดใหเ้ชา่ และลงนาม
            ในสญัญาเชา่ทีด่นิราชพัสดใุนเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษตาก ราย กจิการร่วม      
            คา้ไอซ ี บแีอนดจ์ ีตาก อนิดสัเทรยีล พารก์ 
                    10.      เรือ่ง     ขอทบทวนมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่1 กันยายน 2558 เรือ่ง แผนงาน 
    เปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิ เพือ่รองรับการเป็นมหา  
    นครแหง่อาเซยีนของการไฟฟ้านครหลวง 
                    11.      เรือ่ง     ขอเปลีย่นแปลงรายการเครือ่งเฮลคิอปเตอร ์(จ านวนทีน่ั่งไมน่อ้ยกวา่ 14  

    ทีน่ั่ง) ขนาด 2 เครือ่งยนต ์ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จังหวัด 
    ปทมุธานี 1 ล า ไป เป็นรายการเครือ่งบนิขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขต 
    จตจุักร กรุงเทพมหานคร    1 ล า เพือ่ใชป้ฏบิตัภิารกจิการท าฝนหลวง 
                    12.      เรือ่ง     สรุปมตกิารประชมุคณะกรรมการนโยบายปาลม์น ้ามนัแหง่ชาต ิครัง้ที ่1/2563 
                    13.      เรือ่ง     รายงานผลการด าเนนิการตามแผนงานเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศ 
    เป็นสายไฟฟ้าใตด้นิของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2562 (ขอ้มลู           
    ณ เดอืนธันวาคม  2562) 
                    14.      เรือ่ง     มตสิมัชชาสขุภาพแหง่ชาต ิครัง้ที ่12 พ.ศ. 2562 
                    15.      เรือ่ง     การทบทวนภารกจิการรายงานผลการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและ 
                                         ขอ้สัง่การของนายกรัฐมนตร ี(การรายงานผลการออกใบอนุญาต) 
                    16.      เรือ่ง     รายงานผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้ (Work From Home) 
    และการเหลือ่มเวลาในการท างานในสถานทีต่ัง้ของสว่นราชการ รายสปัดาห ์
    ครัง้ที ่9 



                    17.      เรือ่ง     รายงานผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้ (Work from Home)  
             และการเหลือ่มเวลาในการท างานในสถานทีต่ัง้ของรัฐวสิาหกจิ 

ตา่งประเทศ 

                    18.      เรือ่ง     การใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกส่าธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมา  
    ส าหรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมอืงยา่งกุง้ (เขต North Okkalapa 
                                          และเขต North Dagon) 
                    19.      เรือ่ง     หนังสอืขอ้ตกลงรับความชว่ยเหลอืแบบใหเ้ปลา่จากธนาคารโลก ส าหรับ 
    โครงการลดและเลกิใชส้ารไฮโดรคลอโรฟลโูอโรคารบ์อน ระยะที ่2 (HCFC 
    Phase Out Project State 2) 
                    20.      เรือ่ง     ขอความเห็นชอบร่างเอกสารทีจ่ะมกีารรับรองระหวา่งการประชมุรัฐมนตร ี
    ขนสง่ อาเซยีน-จนี สมัยพเิศษ วา่ดว้ยโควดิ-19 
                    21.      เรือ่ง     ร่างปฏญิญาระดับรัฐมนตรขีองการประชมุเวทหีารอืทางการเมอืงระดับสงูวา่ 
    ดว้ยการพัฒนาทีย่ั่งยนื (High-Level Political Forum on      
    Sustainable Development: HLPF) ประจ าปี ค.ศ. 2020 
  

แตง่ต ัง้ 

                    22.      เรือ่ง     การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการ 
    ระดับทรงคณุวฒุ ิ(กระทรวงการคลัง) 
                    23.      เรือ่ง     การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิาร  
    ระดับสงู กระทรวงมหาดไทย 
                    24.      เรือ่ง     การขอความเห็นชอบการตอ่เวลาการด ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการ 
                                          จังหวดันครราชสมีาและจังหวดัชลบรุ ี
                    25.      เรือ่ง     แตง่ตัง้และก าหนดอตัราเงนิเดอืนของผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย 
                    26.      เรือ่ง     การแตง่ตัง้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการนคิม      
    อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
     ******************* 

 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 
  
  
  
  
  
  



กฎหมาย 

1. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบญัญตัภิาษป้ีาย พ.ศ. 2510 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมตัหิลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที ่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญตัภิาษีป้าย พ.ศ. 2510 ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหส้ง่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนนิการตอ่ไปได ้
                    ร่างกฎกระทรวงดังกลา่ว เป็นการแกไ้ขปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบบัที ่5 (พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัภิาษีป้าย พ.ศ. 2510 โดยปรับปรุงอัตราภาษีป้ายทีม่อีักษรไทยลว้น หรอืป้ายทีม่ี
ตัวอักษรภาษาไทยปนกบัอกัษรตา่งประเทศและปนกับภาพหรอืเครือ่งหมายอืน่ หรอืป้ายทีไ่มม่อีกัษรไทยไมว่า่
จะมภีาพหรอืเครือ่งหมายใด ๆ หรอืป้ายทีม่อีกัษรไทยบางสว่นหรอืทัง้หมดอยูใ่ตห้รอืต ่ากวา่อกัษรตา่งประเทศ 
และก าหนดอัตราภาษีป้ายขึน้ใหมส่ าหรับป้ายทีใ่ชเ้ครือ่งจักรกล ป้ายอักษรวิง่ และป้ายจออเิลก็ทรอนกิส ์ทีม่ี
การโฆษณามากกวา่หนึง่ภาพในหกสบิวนิาท ีโดยก าหนดใหอ้ตัราภาษีป้ายมผีลใชบ้งัคับตัง้แตว่ันที ่1 มกราคม 
2564 ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2566 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิในปัจจุบัน และเพือ่ใหก้ารจดัเก็บภาษี
ป้ายเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและพัฒนาการหารายไดข้ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
                   สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง 
                   1. ใหย้กเลกิกฎกระทรวง ฉบับที ่5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญตัภิาษี
ป้าย  พ.ศ. 2510 
                   2. ก าหนดอตัราภาษีป้ายตัง้แตว่ันที ่1 มกราคม 2564 จนถงึวันที ่31 ธันวาคม 2566 ดังน้ี 

ประเภทป้าย 
อตัราตามบญัชทีา้ย 
พ.ร.บ. ภาษป้ีาย พ.ศ. 
2510 

อตัราปจัจบุนั 
อตัราตามรา่ง
กฎกระทรวง 

1. ป้ายทีม่อีกัษรไทยลว้น 10 บาท/500 ตร.ซม. 3 บาท/500 ตร.ซม. 5 บาท/500 ตร.ซม. 

2. ป้ายทีม่อีกัษรไทยปนกับ
อักษรตา่งประเทศและหรอื
ปนกับภาพ และหรอื
เครือ่งหมายอืน่ 

100 บาท/500 ตร.ซม. 20 บาท/500 ตร.ซม. 26 บาท/500 ตร.ซม. 

3. ป้ายดังตอ่ไปน้ี 
(ก) ป้ายทีไ่มม่อีกัษรไทยไม่
วา่จะมภีาพหรอืเครือ่งหมาย
ใด ๆ หรอืไม ่
(ข) ป้ายทีม่อีักษรไทย
บางสว่นหรอืทัง้หมดอยูใ่ต ้
หรอืต า่กวา่อักษรตา่งประเทศ 

  
200 บาท/500 ตร.ซม. 
  
200 บาท/500 ตร.ซม. 

  
40 บาท/500 ตร.ซม. 
  
40 บาท/500 ตร.ซม. 

  
50 บาท/500 ตร.ซม. 
  
40 บาท/500 ตร.ซม. 

4. ป้ายตามขอ้ 1-3 ตอ่ไปน้ี 
(ก) มขีอ้ความ เครือ่งหมาย
หรอืภาพปรากฏอยูใ่นป้ายไม่
เกนิ 3 เดอืน 
(ข) มขีอ้ความ เครือ่งหมาย
หรอืภาพปรากฏอยูใ่นป้าย
เกนิ 3 เดอืน แตไ่มเ่กนิ  6 
เดอืน 
(ค) มขีอ้ความ เครือ่งหมาย
หรอืภาพปรากฏอยูใ่นป้าย 
 เกนิ 6 เดอืน แตไ่ม่
เกนิ      9 เดอืน 
(ง) มขีอ้ความ เครือ่งหมาย
หรอืภาพปรากฏอยูใ่นป้าย
เกนิ 9  เดอืนขึน้ไป 

  
- 
  
  
- 
  
  
  
- 
  
  
  
  
  
- 

  
- 
  
  
- 
  
  
  
- 
  
  
  
  
  
- 

  
1,010 บาท/1 ตร.ม. 
  
  
1,020 บาท/1 ตร.ม. 
  
  
  
1,030 บาท/1 ตร.ม. 
  
  
  
  
  
1,040 บาท/1 ตร.ม. 



หมายเหต ุเมือ่ค านวณพืน้ทีข่องป้ายแลว้ ถา้มเีศษเกนิครึง่ตารางเมตรใหนั้บเป็นหนึง่ตารางเมตร ถา้ไมเ่กนิครึง่
ตารางเมตร ใหปั้ดทิง้ ทัง้น้ี ถา้มอีตัราทีต่อ้งเสยีภาษีต า่กวา่ป้ายละ 1,010 บาท ใหเ้สยีภาษีป้ายละ 1,010 บาท 
                   3. ก าหนดบทเฉพาะกาล โดยเมือ่พน้ก าหนดวันที ่31 ธันวาคม 2566 ถา้ยังไมอ่อกกฎกระทรวง
ก าหนดอัตราภาษีป้ายขึน้ใหม ่ใหค้ดิอตัราภาษีป้ายต่อไปจนกวา่จะมกีารก าหนดอัตราภาษีป้ายขึน้ใหม ่
  
2. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการเป็นกองบงัคบัการหรอืสว่นราชการอยา่งอืน่ในส านกังาน
ต ารวจแหง่ชาต ิ(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมตัหิลักการร่างกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการเป็นกองบังคบัการหรอืสว่น
ราชการอยา่งอืน่ในส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ตามทีส่ านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ(ตช.) เสนอ 
และใหส้ง่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนนิการตอ่ไปได ้ 
                   สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง  
                   1. เปลีย่นชือ่สว่นราชการระดบักองบังคับการ “กองบงัคบัการต ารวจมหาดเล็กราชวลัลภ
รกัษาพระองค ์904” ในสงักัดกองบญัชาการต ารวจสอบสวนกลาง เป็น “กองบงัคบัการปฏบิตักิารพเิศษ” 
และแกไ้ขเพิม่เตมิอ านาจหนา้ทีข่องสว่นราชการดงักลา่ว เชน่ ตอ่ตา้นการกอ่การรา้ย สนับสนุนการป้องกัน
และปราบปราม การระงับเหตฉุุกเฉนิ ปราบปรามการกอ่การรา้ย การกอ่วนิาศกรรมทั่วราชอาณาจักร และรักษา
ความสงบเรยีบรอ้ย ป้องกันปราบปรามการกอ่จลาจล การควบคมุฝงูชน ทีม่ผีลกระทบตอ่การถวายความ
ปลอดภัยรอบเขตพระราชฐาน   
                   2. เปลีย่นชือ่สว่นราชการภายในระดับกองก ากบัการ ในกองบังคบัการปฏบิัตกิารพเิศษ ในสงักัด
กองบญัชาการต ารวจสอบสวนกลาง จาก “กองก ากบัการปฏบิตักิารพเิศษ” เป็น “กองก ากบัการตอ่ตา้น
การกอ่การรา้ย” 
                   ทัง้น้ี ตช. เสนอวา่ กฎกระทรวงแบง่สว่นราชการเป็นกองบังคับการหรอืสว่นราชการอยา่งอืน่ใน 
ตช. พ.ศ. 2552 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ไดก้ าหนดใหก้องบังคับการต ารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค ์904 
เป็นสว่นราชการระดับกองบงัคับการ โดยมสีว่นราชการในสงักัด ดังน้ี  
                   1) สว่นราชการระดบักองบงัคบัการ ไดแ้ก ่กองบังคับการต ารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษา
พระองค ์904 
                   2) สว่นราชการระดบักองก ากบัการ ไดแ้ก ่(1) ฝ่ายอ านวยการ (2) – (7) กองก ากับการ 1 – 
6 (8) กองก ากับการวเิคราะหข์า่วและเครือ่งมอืพเิศษ (9) กองก ากบัการปฏบิัตกิารพเิศษ และ (10) กองก ากับ
การสายตรวจ  
                   โดยทีภ่ารกจิการถวายความปลอดภัยส าหรับองคพ์ระมหากษัตรยิ ์พระราชนีิ พระรัชทายาท พระ
บรมวงศานุวงศต์ัง้แตช่ัน้พระองคเ์จา้ขึน้ไป ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์ผูแ้ทนพระองคซ์ึง่เป็นพระบรมวงศานุ
วงศต์ัง้แตช่ัน้พระองคเ์จา้ขึน้ไป และบคุคลทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ รับเป็นพระราชอาคันตกุะเป็นภารกจิที่
ส าคญัสงูสดุของ ตช. ซึง่กองบังคับการต ารวจมหาดเล็กราชวลัลภรักษาพระองค ์904 มอี านาจหนา้ทีด่า้นการ
ถวายความปลอดภัยดังกลา่ว และไดรั้บมอบหมายการปฏบิัตหินา้ทีถ่วายความปลอดภัยเพิม่เตมิเกีย่วกับการฝึก
ดา้นยทุธวธิเีฉพาะทาง เพือ่ฝึกขา้ราชการต ารวจทีม่ทีศันคตทิีด่ตีอ่สถาบัน ส าหรับเตรยีมความพรอ้มในการถวาย
งาน แตเ่น่ืองจากชือ่หน่วยงานและอ านาจหนา้ทีปั่จจุบันยังไมส่อดคลอ้งกับภารกจิทีไ่ดรั้บมอบหมายเพิม่ขึน้ 
ดังนัน้ เพือ่ใหก้ารปฏบิตัหินา้ทีเ่กีย่วกบัการถวายความปลอดภัย ถวายอารักขา ถวายพระเกยีรต ิการปฏบิตั ิ
ภารกจิทัง้ปวงเป็นไปตามพระราชประสงคแ์ละตามราชประเพณี ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย รวดเร็ว ทันตอ่สถานการณ์และเกดิความปลอดภยัสงูสดุ จงึมคีวาม
จ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิอ านาจหนา้ทีแ่ละเห็นควรเปลีย่นชือ่สว่นราชการะดบักองบังคับการ จากเดมิ “กอง
บังคับการต ารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค ์904” เป็น “กองบังคบัการปฏบิัตกิารพเิศษ” และเปลีย่นชือ่
สว่นราชการระดบักองก ากับการ จากเดมิ “กองก ากับการปฏบิัตกิารพเิศษ” ในกองบงัคับการต ารวจมหาดเล็ก
ราชวลัลภรักษาพระองค ์904 สงักัดกองบญัชาการต ารวจสอบสวนกลาง เป็น “กองก ากับการตอ่ตา้นการกอ่การ
รา้ย” ในกองบังคับการปฏบิตักิารพเิศษ สงักดักองบญัชาการต ารวจสอบสวนกลาง 
                   การเปลีย่นชือ่กองบังคับการต ารวจมหาดเลก็ราชวัลลภรักษาพระองค ์904 สงักดักองบัญชาการ
ต ารวจสอบสวนกลาง และแกไ้ขเพิม่เตมิอ านาจหนา้ทีข่องสว่นราชการดังกลา่ว เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับภารกจิที่
ไดรั้บมอบหมายเพิม่ขึน้ ซึง่จะท าใหข้า้ราชการต ารวจมกีารพัฒนาความรู ้ความสามารถ มคีวามช านาญในการ
ปฏบิัตหินา้ที ่เพือ่ใหก้ าลังพลมคีวามพรอ้มรับมอืกบัอาชญากรรมพเิศษ ภัยคกุคามและภัยพบิัตติา่ง ๆ สามารถที่
จะรองรับวกิฤตการณ์ไดท้กุรปูแบบ และทันตอ่เหตกุารณ์ภัยคกุคามในปัจจุบันหรอืทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต อันจะ



สง่ผลกระทบตอ่ความม่ันคง เศรษฐกจิ สงัคม และความสงบเรยีบรอ้ยของประเทศ ส าหรับการแกไ้ขเพิม่เตมิ
อ านาจหนา้ทีข่องสว่นราชการดังกลา่วจะท าใหก้ารปฏบิตัภิารกจิตามอ านาจหนา้ทีม่ปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลยิง่ขึน้ ขา้ราชการต ารวจปฏบิัตหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งถกูตอ้ง ปลอดภัย ลดความสญูเสยี สามารถอ านวย
ความยตุธิรรมใหก้ับประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกับยทุธศาสตรช์าตแิละยทุธศาสตร ์
ตช. 
                   ตช. ไดด้ าเนนิการตามมาตรา 27 แหง่พระราชบญัญตัวินัิยการเงนิการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
แลว้ รายงานวา่ การเปลีย่นชือ่และแกไ้ขเพิม่เตมิอ านาจหนา้ทีข่องสว่นราชการภายใน ตช. ดังกลา่ว ไดม้กีาร
วเิคราะหแ์ละก าหนดต าแหน่งขา้ราชการต ารวจใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิทีรั่บผดิชอบ โดยค านงึถงึโครงสรา้งสว่น
ราชการ ลกัษณะงาน ปรมิาณงาน คณุภาพงาน ความมปีระสทิธภิาพและความประหยัด โดยการวเิคราะหแ์ละ
ก าหนดต าแหน่งขา้ราชการต ารวจใหก้ับกองบังคับการปฏบิัตกิารพเิศษ ใชว้ธิกีารปรับเกลีย่ต าแหน่งและก าลัง
พลภายในกองบังคับการปฏบิัตกิารพเิศษ จงึสง่ผลให ้ตช. มคีา่ใชจ่้ายงบบคุลากรเพิม่ขึน้ในสว่นของเงนิประจ า
ต าแหน่งและเงนิเพิม่ส าหรับต าแหน่งทีม่เีหตพุเิศษ แตส่ามารถถัวจา่ยจากงบประมาณประจ าปีที ่ตช. ไดรั้บการ
จัดสรร (งบบคุลากร) ได ้จงึไมส่ง่ผลกระทบตอ่งบประมาณหมวดเงนิเดอืนของ ตช. และไมก่อ่ใหเ้กดิการ
สญูเสยีรายไดข้องรัฐหรอืหน่วยงานของรัฐแตอ่ยา่งใด 
  
3. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงก าหนดแบบสญัญาจา้งส ารวจและผลติ พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบและรับทราบ ตามทีก่ระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังน้ี 
                   1. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบสญัญาจา้งส ารวจและผลติ พ.ศ. .... ทีส่ านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีา (สคก.) ตรวจพจิารณาแลว้ ตามที ่พน. เสนอ และใหด้ าเนนิการตอ่ไปได ้
                   2. รับทราบรายงานเหตผุลทีไ่มอ่าจด าเนนิการจัดท าร่างกฎกระทรวงใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 
ปี                 นับแตพ่ระราชบญัญตัปิิโตรเลยีม (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2560 ใชบ้ังคับ 
                   สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง 
                   1) สญัญาจา้งส ารวจและผลติใหเ้ป็นไปตามแบบ ชธ/ป13 รวม 23 ขอ้ ประกอบดว้ย บททัว่ไป 
ก าหนดระยะเวลาและการคนืพืน้ที ่แผนงานและงบประมาณส าหรับกจิการปิโตรเลยีม การควบคมุดแูลการส ารวจ
และผลติปิโตรเลยีม คา่ภาคหลวง คา่จา้งส ารวจและผลติปิโตรเลยีม และการจ่ายคา่จา้ง การจัดการผลผลติ
น ้ามันดบิเมือ่มกีารผลติปิโตรเลยีมเชงิพาณชิย ์การจัดการผลผลติกา๊ซธรรมชาตเิมือ่มกีารผลติปิโตรเลยีมเชงิ
พาณชิย ์การช าระเงนิของผูรั้บสญัญา การจัดหาสนิคา้และบรกิาร ผลประโยชนพ์เิศษ การเคารพตอ่ขอ้ก าหนด
ขัน้มลูฐาน การระงับ              ขอ้พพิาท การก าหนดคา่ปรับ การบอกเลกิสญัญาโดยผูใ้หส้ญัญา การบอกเลกิ
สญัญาโดยผูรั้บสญัญา การสิน้สดุของสญัญา สญัญาร่วมประกอบกจิการ การประกันภัย เหตทุีม่ใิชค่วามผดิของ
คูส่ญัญา ความคุม้ครองจากการเรยีกรอ้งโดยบคุคลอืน่ การปฏบิตัติามกฎหมายและค าสัง่ แถลงการณ์ตอ่
สาธารณะ และการแจง้ใหท้ราบ  
                   2) สญัญาจา้งส ารวจและผลติเพิม่เตมิทีท่ าขึน้ภายหลัง ใหเ้ป็นไปตามแบบ ชธ/ป13/1 
ก าหนดใหรั้ฐมนตรโีดยค าแนะน าของคณะกรรมการปิโตรเลยีมและโดยไดรั้บอนุมตัจิากคณะรัฐมนตร ี
                   ทัง้น้ี พน. ยนืยันใหด้ าเนนิการร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบสญัญาจา้งส ารวจและผลติ พ.ศ. 
....              ที ่สคก. ตรวจพจิารณาแลว้ตอ่ไป [สคก. ไดต้รวจพจิารณาร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบสญัญา
จา้งบรกิาร (สญัญาจา้งส ารวจและผลติ) พ.ศ. .... ทีค่ณะรัฐมนตรมีมีตอินุมตัหิลักการเมือ่ 1 พฤษภาคม 2561 
ซึง่ สคก. มกีารแกไ้ขชือ่              ร่างเป็น “ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบสญัญาจา้งส ารวจและผลติ พ.ศ. ....”] 
                   พน. เสนอรายงานเหตผุลกรณีทีไ่มอ่าจด าเนนิการจัดท าร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบสญัญาจา้ง
ส ารวจและผลติ พ.ศ. .... ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแตพ่ระราชบัญญตัปิิโตรเลยีม (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2560 ใช ้

บังคับได ้เน่ืองจากในปี 2560 – 2561 มกีารด าเนนิการเปิดใหส้ทิธสิ ารวจและผลติปิโตรเลยีมส าหรับแปลงทีจ่ะ
สิน้อายสุมัปทานในทะเลอา่วไทยตามประกาศคณะกรรมการปิโตรเลยีม เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารก าหนด
พืน้ทีท่ีจ่ะด าเนนิการส ารวจหรอืผลติปิโตรเลยีมในรูปแบบของสมัปทาน สญัญาแบง่ปันผลผลติ หรอืสญัญาจา้ง
บรกิาร โดยไดน้ าระบบสญัญาแบง่ปันผลผลติมาใชใ้นการบรหิารจัดการทรัพยากรและมคีวามจ าเป็นเร่งดว่นที่
จะตอ้งออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขอและการไดรั้บสทิธเิป็นผูรั้บสญัญาแบง่ปัน
ผลผลติ พ.ศ. 2561 เพือ่ใหท้ันเวลาตอ่การเปิดใหส้ทิธสิ ารวจและผลติปิโตรเลยีม ดงันัน้ พน. จงึมุง่เนน้
ด าเนนิการออกกฎกระทรวงดังกลา่วเป็นล าดับแรกกอ่น 
จงึไดเ้สนอร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบสญัญาจา้งส ารวจและผลติ พ.ศ. .... และรายงานเหตผุลในเรือ่ง
น้ี                   มาเพือ่ด าเนนิการ 



  
4. เรือ่ง รา่งระเบยีบคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย วา่ดว้ยการยกเลกิระเบยีบคณะกรรมการออ้ย
และน า้ตาลทราย ฉบบัที ่4 พ.ศ. 2533 วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการควบคมุการผลติออ้ยและน า้ตาลทราย 
การจ าหนา่ย การน าเขา้และการสง่ออกน า้ตาลทราย และการใชจ้า่ยเงนิของกองทนุออ้ยและน า้ตาล
ทราย พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบในหลักการร่างระเบยีบคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย วา่ดว้ยการ
ยกเลกิระเบยีบคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย ฉบับที ่4 พ.ศ. 2533 วา่ดว้ยคา่ใชจ่้ายในการควบคมุการ
ผลติออ้ยและน ้าตาลทราย การจ าหน่าย การน าเขา้และการสง่ออกน ้าตาลทราย และการใชจ่้ายเงนิของกองทนุ
ออ้ยและน ้าตาลทราย พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงอตุสาหกรรม (อก.) เสนอ และใหส้ง่คณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและ  ร่างอนุบญัญตัทิีเ่สนอคณะรัฐมนตรตีรวจพจิารณา แลว้ด าเนนิการตอ่ไปได ้
                   ทัง้น้ี ร่างระเบยีบคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย ที ่อก. เสนอ เป็นการยกเลกิระเบยีบ
คณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย ฉบับที ่4 พ.ศ. 2533 วา่ดว้ยคา่ใชจ่้ายในการควบคมุการผลติออ้ยและ
น ้าตาลทราย การจ าหน่าย การน าเขา้และการสง่ออกน ้าตาลทราย และการใชจ่้ายเงนิกองทนุออ้ยและน ้าตาล
ทราย    เพือ่น าหลักเกณฑก์ารใชจ่้ายเงนิกองทนุออ้ยและน ้าตาลทรายตามระเบยีบดังกลา่วไปก าหนดไวร้วมกัน
ในร่างระเบยีบคณะกรรมการบรหิารกองทนุ วา่ดว้ยการเกบ็รักษา การหาผลประโยชน ์และการใชจ่้ายเงนิกองทนุ
ออ้ยและน ้าตาลทราย พ.ศ. .... ซึง่อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการของ อก. และคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย
เห็นชอบดว้ยแลว้ 
                   สาระส าคญัของรา่งระเบยีบ  
                   1. ยกเลกิระเบยีบคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย ฉบบัที ่4 พ.ศ. 2533 วา่ดว้ยคา่ใชจ่้ายใน
การควบคมุการผลติออ้ยและน ้าตาลทราย การจ าหน่าย การน าเขา้และการสง่ออกน ้าตาลทราย และการใช ้

จ่ายเงนิของกองทนุออ้ยและน ้าตาลทราย  
                   2. ก าหนดใหก้ารใชจ่้ายเงนิกองทนุทีไ่ดรั้บอนุมัตคิา่ใชจ่้ายจากคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาล
ทราย ตามระเบยีบคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย ฉบับที ่4 พ.ศ. 2533 วา่ดว้ยคา่ใชจ่้ายในการควบคมุการ
ผลติออ้ยและน ้าตาลทราย การจ าหน่าย การน าเขา้และการสง่ออกน ้าตาลทราย และการใชจ่้ายเงนิของกองทนุ
ออ้ยและน ้าตาลทราย ใหถ้อืเป็นคา่ใชจ่้ายเงนิกองทนุทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทรายตาม
ระเบยีบทีค่ณะกรรมการบรหิารกองทนุก าหนดตามมาตรา 25 (2) แหง่พระราชบญัญตัอิอ้ยและน ้าตาลทราย 
พ.ศ. 2527 
  
5. เรือ่ง รา่งพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตทีด่นิ ในทอ้งทีต่ าบลก าแพง อ าเภอละง ูจงัหวดัสตลู ใหเ้ป็น
เขตปฏริปูทีด่นิ พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตทีด่นิ ในทอ้งทีต่ าบลก าแพง อ าเภอ
ละงู จังหวัดสตลู ใหเ้ป็นเขตปฏรูิปทีด่นิ พ.ศ. .... ทีส่ านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา (สคก.) ตรวจพจิารณา
แลว้ ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และใหด้ าเนนิการต่อไปได ้
                   สาระส าคญัของรา่งพระราชกฤษฎกีา 
                   ร่างพระราชกฤษฎกีาที ่กษ. เสนอ คณะรัฐมนตรไีดเ้คยมมีตอินุมตัหิลกัการ (มตคิณะรัฐมนตรี
วันที ่14 พฤศจกิายน 2560) และ สคก. ไดต้รวจพจิารณาแลว้ เป็นการก าหนดเขตทีด่นิ ในทอ้งทีต่ าบลก าแพง 
อ าเภอละงู จังหวัดสตลู ใหเ้ป็นเขตปฏรูิปทีด่นิ เพือ่ใหส้ านักงานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมสามารถจัดซือ้
ทีด่นิและน ามาจดัสรรใหเ้กษตรกรผูไ้มม่ทีีด่นิท ากนิ หรอืมทีีด่นิไมเ่พยีงพอแกก่ารครองชพี หรอืตอ้งเชา่ทีด่นิ
ของผูอ้ืน่ประกอบเกษตรกรรม ซึง่คณะกรรมการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมไดม้มีตอินุมัตใิหเ้ขตทีด่นิในทอ้งที่
ดังกลา่วเป็นเขตปฏรูิปทีด่นิแลว้ 
  
6. เรือ่ง รา่งกฎส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยเครือ่งแบบพเิศษส าหรบัขา้ราชการส านกังานประกนัสงัคม 
ซึง่ไดร้บัการแตง่ต ัง้เป็นพนกังานเจา้หนา้ทีต่ามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคมและกฎหมายวา่ดว้ย
เงนิทดแทน พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมตัหิลักการร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยเครือ่งแบบพเิศษส าหรับ
ขา้ราชการส านักงานประกันสงัคม ซึง่ไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นพนักงานเจา้หนา้ทีต่ามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกันสงัคมและกฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทน พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และใหส้ง่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนนิการตอ่ไปได ้



                   สาระส าคญัของรา่งกฎส านกันายกรฐัมนตร ี
                   1. ก าหนดลกัษณะ ชนดิ และประเภทของเครือ่งแบบพเิศษส าหรับขา้ราชการส านักงาน
ประกันสงัคมซึง่ไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นพนักงานเจา้หนา้ทีต่ามกฎหมายวา่ดว้ยประกันสงัคมและกฎหมายวา่ดว้ย
เงนิทดแทน  
                   2. ก าหนดใหเ้ครือ่งแบบพเิศษขา้ราชการส านักงานประกันสงัคมชาย ประกอบดว้ย หมวกแกป๊
ทรงออ่นมกีะบังสดี าแกมน ้าเงนิ ตราหนา้หมวกเป็นเครือ่งหมายราชการกระทรวงแรงงาน การสวมหมวกใหส้วม
ในโอกาสอันควร เสือ้คอพับสขีาวหรอืสดี าแกมน ้าเงนิแขนสัน้เหนือขอ้ศอกเลก็นอ้ย กางเกงขายาวสดี าแกมน ้า
เงนิ ทรงกระบอก เป็นตน้  
                   3. ก าหนดใหเ้ครือ่งแบบพเิศษขา้ราชการส านักงานประกันสงัคมหญงิ ประกอบดว้ย หมวกแกป๊
ทรงออ่นมกีะบังสดี าแกมน ้าเงนิ ตราหนา้หมวกเป็นเครือ่งหมายราชการกระทรวงแรงงาน การสวมหมวกใหส้วม
ในโอกาสอันควร เสือ้คอพับสขีาวแขนสัน้หรอืเสือ้คอแบะปลอ่ยเอวสดี าแกมน ้าเงนิแขนสัน้เหนือขอ้ศอกเลก็นอ้ย 
กางเกงขายาวสดี าแกมน ้าเงนิ ทรงกระบอก หรอืกระโปรงสดี าแกมน ้าเงนิ เป็นตน้ 
                   4. ก าหนดอนิทรธนู มลีกัษณะแข็ง ท าดว้ยผา้สกัหลาดสดี าแกมน ้าเงนิ เป็นแผน่สีเ่หลีย่มผนืผา้ 
ปลายตัดเป็นมมุแหลม ทีต่อนปลายปักดว้ยดิน้ทองเครือ่งหมายราชการกระทรวงแรงงาน มเีครือ่งหมายต าแหน่ง
ตดิบนอนิทรธนูแยกตามประเภทต าแหน่งและระดับของขา้ราชการ  
                   5. เครือ่งแบบพเิศษจะแตง่ในโอกาสใด ใหเ้ป็นไปตามทีเ่ลขาธกิารส านักงานประกันสงัคม
ก าหนด และใหป้ระดับแพรแถบเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ หรอืประดับเครือ่งหมายแสดงความสามารถหรอืเข็มแสดง
วทิยฐานะของสถาบันการศกึษาของทางราชการได ้
                   ทัง้น้ี รง. เสนอวา่ ขา้ราชการส านักงานประกันสงัคมซึง่ไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นพนักงานเจา้หนา้ที่
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกันสงัคมและกฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทนมภีารกจิตอ้งปฏบิัตงิานเกีย่วกับการ
ประชาสมัพันธ ์ตดิตาม สอดสอ่ง ตรวจสอบสถานประกอบการ การยดึ อายัด หรอืขายทอดตลาดทรัพยส์นิ และ
ท าการตรวจสอบสบืสวน ตลอดจนรวบรวมพยานหลกัฐานเกีย่วกับการกระท าความผดิตามทีก่ฎหมายบญัญัต ิ
ภารกจิของพนักงานเจา้หนา้ทีจ่ าเป็นตอ้งเขา้ไปปฏบิตัหินา้ทีใ่นสถานประกอบกจิการหรอืส านักงานของนายจา้ง 
หรอืในพืน้ทีท่ีเ่สีย่งอันตรายนอกทีต่ัง้ทีท่ าการ หรอืปฏบิตังิานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏบิัตงิานของหน่วยงาน
อืน่ ขา้ราชการดังกลา่วจงึจ าเป็นตอ้งมเีครือ่งแบบพเิศษในการปฏบิตังิาน รง. จงึไดย้กร่างกฎส านัก
นายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยเครือ่งแบบพเิศษส าหรับขา้ราชการส านักงานประกันสงัคมซึง่ไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นพนักงาน
เจา้หนา้ทีต่ามกฎหมายวา่ดว้ยการประกันสงัคมและกฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทน พ.ศ. .... เพือ่ก าหนด
เครือ่งแบบพเิศษส าหรับขา้ราชการดังกลา่วใหม้คีวามเหมาะสมกบัภารกจิงานและพืน้ทีป่ฏบิัตงิาน ซึง่ร่างกฎ
ส านักนายกรัฐมนตรใีนเรือ่งน้ีสอดคลอ้งกับยทุธศาสตรช์าตดิา้นการบรหิารราชการแผน่ดนิ การปรับปรุง
กฎระเบยีบเพือ่อ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน   
                   คณะกรรมการกลั่นกรองการก าหนดเครือ่งแบบพเิศษของสว่นราชการส านักงานปลดัส านัก
นายกรัฐมนตร ี(สปน.) ในคราวประชมุครัง้ที ่2/2563 เมือ่วันที ่10 มนีาคม 2563 พจิารณาแลว้มมีตเิห็นชอบใน
หลกัการของร่างกฎส านักนายกรัฐมนตร ีตามที ่รง. เสนอ โดยใหป้รับปรุงแกไ้ขเพิม่เตมิในบางประเด็น ซึง่ รง. 
ไดด้ าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิใหเ้ป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการฯ แลว้ 
จงึไดเ้สนอร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยเครือ่งแบบพเิศษส าหรับขา้ราชการส านักงานประกันสงัคม ซึง่ไดรั้บ
การแตง่ตัง้เป็นพนักงานเจา้หนา้ทีต่ามกฎหมายวา่ดว้ยการประกันสงัคมและกฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทน พ.ศ. 
.... มาเพือ่ด าเนนิการ 
  
7. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตน าเขา้หรอืสง่ออกซึง่วตัถอุอกฤทธิใ์นประเภท 
3 หรอืประเภท 4 พ.ศ. …. 
                   คณะรัฐมนตรมีตเิห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตน าเขา้หรอืสง่ออกซึง่
วัตถอุอกฤทธิใ์นประเภท 3 หรอืประเภท 4 พ.ศ. …. ทีส่ านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา (สคก.) ตรวจพจิารณา
แลว้ ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) เสนอ และใหด้ าเนนิการตอ่ไปได ้ 
                   ร่างกฎกระทรวงที ่สธ. เสนอ คณะรัฐมนตรไีดเ้คยมมีตอินุมตัหิลักการ (มตคิณะรัฐมนตร ี21 
พฤศจกิายน 2560) และ สคก. ไดต้รวจพจิารณาแลว้ เป็นการก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขเกีย่วกับ
การขออนุญาตและการอนุญาตน าเขา้หรอืสง่ออกซึง่วตัถอุอกฤทธิใ์นประเภท 3 ซึง่เป็นวัตถอุอกฤทธิท์ีใ่ชใ้นทาง
การแพทยแ์ละอาจกอ่ใหเ้กดิการน าไปใชห้รอืมแีนวโนม้ในการน าไปใชท้างทีผ่ดิ เชน่ อะโมบารบ์ติาล 
(Amobarbital) และบวิตาลบติาล (Butalbital) หรอืประเภท 4 ซึง่เป็นวัตถอุอกฤทธิท์ีใ่ชใ้นทางการแพทยแ์ละ



อาจกอ่ใหเ้กดิการน าไปใชห้รอืมแีนวโนม้ในการน าไปใชท้างทีผ่ดินอ้ยกวา่ประเภท 3 เชน่ อลัโลบารบ์ติาล 
(Allobarbital) และ บารบ์ติาล (Barbital) ซึง่การด าเนนิการดังกลา่วเป็นไปตามขอ้กฎหมาย เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กับพระราชบญัญัตวิตัถทุีอ่อกฤทธิต์อ่จติและประสาท พ.ศ. 2559 และคณะกรรมการวัตถอุอกฤทธิต์อ่จติและ
ประสาทไดเ้ห็นชอบดว้ยแลว้ 
                   สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง  
                   1. ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขออนุญาต การยืน่ค าขอรับใบอนุญาต การขอรับ
ใบอนุญาต การขอตอ่อายใุบอนุญาตและการอนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต และการยืน่ค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าเขา้หรอืสง่ออกซึง่วัตถอุอกฤทธิใ์นประเภท 3 หรอืประเภท 4 และก าหนดคณุสมบตัขิองผูข้อ
อนุญาตน าเขา้หรอืสง่ออกซึง่วัตถอุอกฤทธิใ์นประเภท 3 หรอืประเภท 4 พรอ้มดว้ยขอ้มลู เอกสารหรอืหลักฐาน
ตามทีก่ าหนดไว ้ 
                   2. ก าหนดวธิปีฏบิัตใิหก้ับผูรั้บอนุญาตน าเขา้หรอืสง่ออกซึง่วัตถอุอกฤทธิใ์นประเภท 3 
หรอื              ประเภท 4  
                   3. ก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตน าเขา้หรอื
สง่ออกเฉพาะคราวซึง่วตัถอุอกฤทธิใ์นประเภท 3 หรอืประเภท 4 พรอ้มดว้ยขอ้มลู เอกสารหรอืหลกัฐาน
ตามที ่       ก าหนดไว ้
                   4. ก าหนดวธิปีฏบิัตแิละขอ้ยกเวน้เกีย่วกบัใบอนุญาตน าเขา้หรอืสง่ออกเฉพาะคราวใหก้ับ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
                   5. ก าหนดใหแ้บบตา่ง ๆ เชน่ ค าขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต ค าขอตอ่อายใุบอนุญาต ค าขอรับ
ใบแทนใบอนุญาต เป็นไปตามแบบทีเ่ลขาธกิารฯ ก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา   
                   6. ก าหนดบทเฉพาะกาล  
                             6.1 ก าหนดใหใ้บอนุญาตทีอ่อกตามกฎกระทรวง ฉบับที ่5 (พ.ศ. 2520) ออกตามความ
ในพระราชบญัญตัวิัตถทุีอ่อกฤทธิต์อ่จติและประสาท พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2520) ออก
ตามความในพระราชบญัญตัวิัตถทุีอ่อกฤทธิต์อ่จติและประสาท พ.ศ. 2518 ตัง้แตว่ันทีพ่ระราชบญัญตัวิัตถทุีอ่อก
ฤทธิต์อ่จติและประสาท พ.ศ. 2559 ใชบ้ังคับจนถงึในวันกอ่นวันทีก่ฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคับ ใหยั้งคงใชไ้ดต้อ่ไป
จนกวา่ใบอนุญาตนัน้จะสิน้อายหุรอืถกูเพกิถอน  
                             6.2 ก าหนดใหบ้รรดาค าขอทีไ่ดย้ืน่ไวต้ามกฎกระทรวง ฉบบัที ่5 (พ.ศ. 2520) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัวิตัถทุีอ่อกฤทธิต์อ่จติและประสาท พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง ฉบับที ่8 (พ.ศ. 
2520)              ออกตามความในพระราชบญัญัตวิัตถทุีอ่อกฤทธิต์อ่จติและประสาท พ.ศ. 2518 ในวันกอ่น
วันทีก่ฎกระทรวงน้ีใชบ้ังคบัและยังอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาของผูอ้นุญาต ใหถ้อืวา่เป็นค าขอตามกฎกระทรวงน้ี 
และหากค าขอดังกลา่ว            มขีอ้ความแตกตา่งไปจากค าขอตามกฎกระทรวงน้ี ใหผู้อ้นุญาตมอี านาจสัง่ใหผู้ ้
ขออนุญาตแกไ้ขเพิม่เตมิหรอื                 ใหส้ง่เอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิไดต้ามความจ าเป็น เพือ่ใหก้าร
เป็นไปตามกฎกระทรวงน้ี 
  
  
8. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการใชย้านยนตรบ์นทางหลวงพเิศษหมายเลข 7 และ
ทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด (ฉบบัที.่.) พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมตัหิลักการของร่างกฎกระทรวงยกเวน้คา่ธรรมเนียมการใชย้านยนตรบ์น
ทางหลวงพเิศษหมายเลข 7 และทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... 
ตามทีก่ระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และใหส้ง่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนนิการ
ตอ่ไปได ้
                   สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง 
                   ใหย้กเวน้การจัดเก็บคา่ธรรมเนียมการใชย้านยนตรบ์นทางหลวงพเิศษหมายเลข 7 ตอน
กรุงเทพมหานคร – เมอืงพทัยา และทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
(ถนนกาญจนาภเิษก) ตอนบางปะอนิ – บางพล ีและ ตอนพระประแดง – บางแค ชว่งพระประแดง – ตา่งระดับ
บางขนุเทยีน ตัง้แตเ่วลา 00.01 นาฬกิา ของวันที ่24 กรกฎาคม 2563 ถงึเวลา 24.00 นาฬกิา ของวันที ่29 
กรกฎาคม 2563 
                   ทัง้น้ี กระทรวงคมนาคมเสนอวา่ เน่ืองจากคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัที ่30 มถินุายน 2563 ให ้
วันที ่27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยดุราชการ ชดเชยวนัหยุดชว่งเทศกาลสงกรานตป์ระจ าปี พ.ศ. 2563 ท าให ้



มวีันหยดุราชการตอ่เน่ือง 4 วัน ระหวา่งวันที ่25 ถงึวันที ่28 กรกฎาคม 2563 ชว่งเวลาดังกลา่วคาดหมายไดว้า่
จะมปีระชาชนจ านวนมากเดนิทางออกจากกรุงเทพมหานครเพือ่ไปทอ่งเทีย่ว พกัผอ่น และท ากจิกรรมอืน่ ๆ ใน
ตา่งจังหวดัการยกเวน้การจัดเก็บคา่ธรรมเนียมผา่นทางการใชย้านยนตรบ์นทางหลวงพเิศษหมายเลข 7 และ
ทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 ในชว่งเวลาดังกลา่ว จะท าใหก้ารจราจรมคีวามคลอ่งตวัประชาชนสามารถเดนิทาง
ไดส้ะดวกรวดเร็วยิง่ขึน้รวมทัง้เป็นการลดการใชพ้ลังงานของประเทศอันเน่ืองมาจากการจราจรตดิขัดหนา้ดา่น 
และเป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วภายในประเทศ แบง่เบาภาระคา่ใชจ่้ายของประชาชนจากเหตกุารณ์แพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควดิ-19) จงึเห็นสมควรใหย้กเวน้การจัดเก็บคา่ธรรมเนียมตัง้แต่
เวลา 00.01 นาฬกิา ของวันที ่24 กรกฎาคม 2563 ถงึเวลา 24.00 นาฬกิา ของวันที ่29 กรกฎาคม 2563 ซึง่
การด าเนนิการตามแนวทางดังกลา่วตอ้งออกเป็นกฎกระทรวงตามความในพระราชบญัญตักิ าหนดคา่ธรรมเนียม
การใชย้านยนตรบ์นทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 
  

 
 
 
เศรษฐกจิ - สงัคม 

9. เรือ่ง การขอขยายระยะเวลาการช าระคา่เชา่ คา่ธรรมเนยีมการจดัใหเ้ชา่ และลงนามในสญัญาเชา่
ทีด่นิราชพสัดใุนเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาก ราย กจิการรว่มคา้ ไอซบีแีอนดจ์ ีตาก อนิดสัเทรยีล 
พารก์ 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบในหลักการการขอขยายระยะเวลาการช าระคา่เชา่คา่ธรรมเนียมการจัด
ใหเ้ชา่ (ผลประโยชนต์อบแทนการเชา่) และลงนามในสญัญาเชา่ทีด่นิราชพัสดใุนเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ
ตาก ราย กจิการร่วมคา้ ไอซบีแีอนดจ์ ีตาก อนิดัสเทรยีล พารก์ ออกไปอกี 30 วัน นับแตว่ันทีค่ณะรัฐมนตรมีมีติ
เห็นชอบใหข้ยายระยะเวลา ตามทีก่ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
                   สาระส าคญัของเรือ่ง 
                   กค. รายงานวา่ 
                   1. กรมธนารักษ์ไดม้หีนังสอืแจง้ใหก้จิการร่วมคา้ ไอซบีแีอนดจ์ ีตาก อนิดัสเทรยีล พารก์ ทราบ
และปฏบิัตติามเงือ่นไขเสนอการลงทนุ (ตามหนังสอืกรมธนารักษ์ ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0305/3651 ลงวันที ่6 
มนีาคม 2563) โดยตอ้งช าระคา่เชา่ จ านวน 38,753,163 บาท (เน้ือที ่1076 – 1 - 90.7 ไร่ ในอตัราไร่ละ 
36,000 บาท/ปีแรก) คา่ธรรมเนียมการจัดใหเ้ชา่ จ านวน 323,678,342.73 บาท (คา่ธรรมเนียมการจัดใหเ้ชา่
ตามทีเ่สนอ จ านวน 321,000,000 บาท และคา่ธรรมเนียมในสว่นเน้ือทีท่ีจั่ดใหเ้ชา่เพิม่ จ านวน 2,678,342.73 
บาท) และวางหลักประกันการเชา่ทีด่นิราชพัสดเุป็นเงนิหนึง่เทา่ของคา่เชา่หนึง่ปี จ านวน 38,753,163 บาท 
พรอ้มทัง้ลงนามในสญัญาเชา่ทีด่นิราชพัสดใุนเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษตาก ภายใน 30 วัน นับแตว่ันทีไ่ดรั้บ
หนังสอืแจง้ (ครบก าหนด วนัที ่3 เมษายน 2563) 
                   2. กจิการร่วมคา้ ไอซบีแีอนดจ์ ีตาก อนิดัสเทรยีล พารก์ ไดม้หีนังสอืถงึกรมธนารักษ์ (ตาม
หนังสอืกจิการร่วมคา้ ไอซบีแีอนดจ์ ีตาก อนิดัสเทรยีล พารก์ เลขที ่tak 990/2563 ลงวันที ่3 เมษายน 
2563) แจง้ขอขยายระยะเวลาการลงนามในสญัญาเชา่ทีด่นิราชพสัดใุนเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
ตาก เป็นระยะเวลา 30 วนั (ภายในวนัที ่1 พฤษภาคม 2563) เน่ืองจากโครงการดังกลา่วเป็นโครงการ
ขนาดใหญต่อ้งใชร้ะยะเวลาในการเตรยีมการดา้นการเงนิและเอกสารส าคญัตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบกับ
ในชว่งเดอืนมนีาคม 2563 มกีารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ท าใหก้ารท างาน การตดิตอ่สือ่สาร และ
การเดนิทางเพือ่จัดเตรยีมเอกสารทางการเงนิเป็นไปดว้ยความยากล าบาก และจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ
ด าเนนิการมากกวา่ปกต ิ
                   กค. พจิารณาแลว้เห็นวา่ 
                   1. ปัจจุบันไดเ้กดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19 และสง่ผลกระทบเป็นวงกวา้ง ซึง่
รัฐบาลไทยไดอ้อกมาตรการตา่ง ๆ เพือ่เยยีวยาประชาชนทีไ่ดรั้บผลกระทบ เชน่ ชดเชยรายไดใ้หก้บัผู ้
วา่งงาน             ตามหลกัเกณฑ ์อนุญาตใหม้กีารจา้งแรงงานรายชัว่โมง แบง่เบาภาระประชาชนดว้ยการลดคา่
น ้า คา้ไฟฟ้า เป็นตน้ และเพือ่เป็นการชว่ยเหลอืบรรเทาความเดอืดรอ้นใหก้บัผูเ้ชา่ทีร่าชพัสด ุกรมธนารักษ์ได ้
ก าหนดมาตรการชว่ยเหลอืผูเ้ชา่ทีร่าชพัสดทุกุกลุม่ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสดังกลา่ว 
                   2. จากผลกระทบขา้งตน้หากกรมธนารักษ์ตอ้งเปิดประมลูใหมใ่นเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษตาก 
อาจจะไมม่ผีูย้ืน่เสนอโครงการ หรอืหากมผีูย้ืน่เสนอโครงการ คา่ธรรมเนียมการจัดใหเ้ชา่ทีไ่ดรั้บอาจไมส่งูเทา่ที่



กจิการร่วมคา้ ไอซบีแีอนดจ์ ีตาก อนิดสัเทรยีล พารก์ เสนอ อกีทัง้จะท าใหเ้กดิความลา่ชา้ เน่ืองจาก
กระบวนการสรรหา คดัเลอืกตามขัน้ตอนกรอบระยะเวลาสรรหาผูล้งทนุตอ้งใชร้ะยะเวลา 151 วัน จะท าใหก้าร
ด าเนนิการไมเ่ป็นไปตามนโยบายเร่งดว่นของรัฐบาล ประกอบกบักรณีทีก่จิการร่วมคา้ ไอซบีแีอนดจ์ ีตาก อนิดัส
เทรยีล พารก์ ขอขยายระยะเวลาการช าระคา่เชา่ คา่ธรรมเนียมการจัดใหเ้ชา่และลงนามในสญัญาเชา่ดังกลา่ว 
ออกไปอกี 30 วัน ภายในวันที ่1 พฤษภาคม 2563 (ซึง่เดมิครบก าหนด 30 วัน ในวันที ่3 เมษายน 2563) 
เน่ืองจากในชว่งเดอืนมนีาคม 2563 มกีารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ซึง่แตกตา่งจากการขอขยาย
ระยะเวลาการช าระเงนิของบรษัิท สามัคคทีีด่นิและเคหะ จ ากดั (ผูไ้ดรั้บสทิธกิารพัฒนาในการประมลูครัง้แรกแต่
ไมไ่ดม้ารับเงือ่นไขภายในก าหนด) เน่ืองจากการขอขยายระยะเวลาของบรษัิท สามคัคทีีด่นิและเคหะ จ ากดั อยู่
ในสถานการณ์ปกตทิีไ่มม่เีหตกุารณ์วกิฤตทีม่ผีลกระทบตอ่ประชาชนอยา่งรุนแรง จงึไมม่เีหตผุลเพยีงพอในการ
พจิารณาใหข้ยายระยะเวลาการช าระคา่เชา่ คา่ธรรมเนียมการจัดใหเ้ชา่ และลงนามในสญัญาเชา่ใหบ้รษัิท 
สามัคคทีีด่นิและเคหะ จ ากดั ในขณะนัน้ 
                   3. เพือ่ใหโ้ครงการดังกลา่วประสบความส าเร็จตามนโยบายของรัฐบาล และเพือ่รองรับการลงทนุ
และการจา้งแรงงานหลังพน้วกิฤตการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19 เห็นควรมมีาตรการชว่ยเหลอื กจิการ
ร่วมคา้ ไอซบีแีอนดจ์ ีตาก อนิดัสเทรยีล พารก์ กรณีการขอขยายระยะเวลาการช าระคา่เชา่ คา่ธรรมเนียมการจัด
ใหเ้ชา่ และลงนามในสญัญาเชา่ แตก่ารขยายระยะเวลาดงักลา่วอยูน่อกเหนอืเงือ่นไขเสนอการลงทนุฯ 
ในการเปิดประมลู ลงวนัที ่1 มนีาคม 2562 จงึตอ้งน าเสนอตอ่ กนพ. เพือ่พจิารณาใหค้วาม
เห็นชอบ ตามค าสัง่หัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิที ่17/2558 สัง่ ณ วันที ่15 พฤษภาคม 2558 เรือ่ง 
การจัดหาทีด่นิเพือ่ใชป้ระโยชนใ์นเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ ขอ้ 6 แตห่วัหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิได ้
มคี าสัง่ ที ่9/2562 สัง่ ณ วนัที ่9 กรกฎาคม 2562 เรือ่ง การยกเลกิประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิค าสัง่
คณะรักษาความสงบแหง่ชาตแิละค าสัง่หัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิบางฉบบัทีห่มดความจ าเป็น ซึง่
รวมถงึค าสัง่ที ่72/2557 เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ ประกอบกับตามค าส ัง่
หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิที ่17/2558 ส ัง่ ณ วนัที ่15 พฤษภาคม 2558 ขอ้ 1 วรรคหนึง่ 
ก าหนดใหใ้นกรณทีีไ่มม่คีณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ใหห้มายถงึคณะรฐัมนตรี
หรอืคณะกรรมการทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด ดงัน ัน้ จงึเห็นควรขออนุมตัคิณะรฐัมนตรเีพือ่ใหค้วาม
เห็นชอบ การขอขยายระยะเวลาการช าระคา่เชา่ คา่ธรรมเนยีมการจดัใหเ้ชา่ และลงนามในสญัญาเชา่ 
ราย กจิการรว่มคา้ ไอซบีแีอนดจ์ ีตาก อนิดสัเทรยีล พารก์ ออกไปอกี 30 วนั นบัแตว่นัทีค่ณะรฐัมนตรี
มมีตเิห็นชอบใหข้ยายระยะเวลา 
  
10. เรือ่ง ขอทบทวนมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2558 เรือ่ง แผนงานเปลีย่นระบบ
สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิ เพือ่รองรบัการเป็นมหานครแหง่อาเซยีนของการไฟฟ้านคร
หลวง 
                    คณะรัฐมนตรพีจิารณาเรือ่ง ขอทบทวนมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่1 กนัยายน 2558 เรือ่ง 
แผนงานเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิ เพือ่รองรับการเป็นมหานครแหง่อาเซยีนของการ
ไฟฟ้านครหลวง 
ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยเสนอ แลว้มมีตเิห็นชอบตามความเห็นของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาตทิีเ่ห็นชอบการขอทบทวนแผนงานเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิ เพือ่รองรับการ
เป็นมหานครแหง่อาเซยีน พืน้ทีด่ าเนนิการกลุม่ที ่3 (พืน้ทีเ่ปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิ
ร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคอืน่) จ านวน 5 เสน้ทาง ไดแ้ก ่(1) เสน้ทางสขุมุวทิ (ฝ่ังจังหวัดสมทุรปราการ 
ชว่งสถานียอ่ยบางป้ิง – ถนนเทศบาลบางป ู77) (2) เสน้ทางถนนเพชรบรุ ี(ซอยสขุมุวทิ 63 (เอกมัย) – ถนน
รามค าแหง) และถนนรามค าแหง (ถนนเพชรบรุ ี– ถนนศรนีครนิทร ์ชว่งถนนเพชรบรุ ี– ถนนพระราม 9) (3) 
เสน้ทางถนนอรุณอัมรนิทร ์(เชงิสะพานพระราม 8 – ถนนประชาธปิก) (4) เสน้ทางถนนบรมราชชนนี (ถนนจรัญ
สนทิวงศ ์- ถนนอรุณอัมรนิทร)์ และ (5) เสน้ทางถนนพรานนก (จรัญสนทิวงศ ์– ถนนอรณุอัมรนิทร)์ โดยอยูใ่น
กรอบวงเงนิลงทนุเดมิ เน่ืองจากโครงการของสาธารณูปโภคอืน่มกีารปรับเปลีย่น หรอืชะลอแผนงาน/โครงการ 
ท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคอืน่ได ้แตม่แีนวโนม้ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้
อยา่งมนัียส าคญั และการขยายระบบสายไฟฟ้าอากาศมขีอ้จ ากดั จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งด าเนนิการตอ่เน่ือง เพือ่
รองรับความตอ้งการไฟฟ้าในพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งเพยีงพอ รวมทัง้เพือ่เพิม่ความม่ันคงใหก้ับระบบไฟฟ้าจากการเชือ่ม
แหลง่จ่ายไฟฟ้าในพืน้ทีต่ัง้แตต่น้สายจนถงึปลายสายใหเ้ป็นระบบสายไฟฟ้าใตด้นิทีส่มบรูณ์ ซึง่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกเสน้ทางการกอ่สรา้งระบบสายไฟฟ้าใตด้นิทีค่ณะรัฐมนตร ีเมือ่วันที ่1 กันยายน 



2558 เคยใหค้วามเห็นชอบตามความเห็นของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
                   
11. เรือ่ง ขอเปลีย่นแปลงรายการเครือ่งเฮลคิอปเตอร ์(จ านวนทีน่ ัง่ไมน่อ้ยกวา่ 14 ทีน่ ัง่) ขนาด 2 
เครือ่งยนต ์ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ล า ไปเป็นรายการเครือ่งบนิขนาด
กลาง แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 ล า เพือ่ใชป้ฏบิตัภิารกจิการท าฝนหลวง 
                   คณะรัฐมนตรพีจิารณาเรือ่ง ขอเปลีย่นแปลงรายการเครือ่งเฮลคิอปเตอร ์(จ านวนทีน่ั่งไมน่อ้ยกวา่ 
14 ทีน่ั่ง) ขนาด 2 เครือ่งยนต ์ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี 1 ล า ไปเป็นรายการ
เครือ่งบนิขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 1 ล า เพือ่ใชป้ฏบิัตภิารกจิการท าฝนหลวง 
ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ แลว้มมีตอินุมตัเิปลีย่นแปลงรายการกอ่หน้ีผกูพันขา้ม
ปีงบประมาณ ตามนัยระเบยีบวา่ดว้ยการกอ่หน้ีผกูพันขา้มปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นรายการเครือ่งบนิขนาด
กลาง แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 1 ล า ภายในวงเงนิ 567.50 ลา้นบาท ตามผลการจดัซือ้
เครือ่งบนิขนาดกลางทีไ่ดจ้ดัซือ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใหใ้ชจ่้ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทีไ่ดรั้บจดัสรรงบประมาณรายจ่ายแลว้ จ านวน 74.25 ลา้นบาท สว่นทีเ่หลอื 
จ านวน 493.25 ลา้นบาท ผกูพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 รวมทัง้พจิารณา
ยกเวน้ไมป่ฏบิตัติามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่10 กมุภาพันธ ์2552 เรือ่ง การปรับปรุงแกไ้ขมตคิณะรัฐมนตรี
เกีย่วกับหลกัเกณฑก์ารกอ่หน้ีผกูพันขา้มปีงบประมาณและมาตรการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง กรณีเงนิงบประมาณทีไ่ดรั้บ
จัดสรรในปีแรกต า่กวา่รอ้ยละ 20 ของวงเงนิงบประมาณทัง้สิน้ ตามที ่กษ. เสนอ ทัง้น้ี ขอใหก้รมฝนหลวงและ
การบนิเกษตรปฏบิตัติามขัน้ตอนของกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับ และมตคิณะรัฐมนตรทีีเ่กีย่วขอ้งใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้นและตอ่รองราคาจนถงึทีส่ดุ โดยการใชจ่้ายงบประมาณดังกลา่วตอ้งเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ
เพือ่ประโยชนข์องทางราชการและประชาชนเป็นส าคญั และขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณตามขัน้ตอน
ตอ่ไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
            
12.  เรือ่ง สรปุมตกิารประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลม์น า้มนัแหง่ชาต ิคร ัง้ที ่1/2563 
                    คณะรัฐมนตรมีมีตรัิบทราบสรุปมตกิารประชมุคณะกรรมการนโยบายปาลม์น ้ามัน
แหง่ชาต ิ               ครัง้ที ่1/2563  ตามทีค่ณะกรรมการนโยบายปาลม์น ้ามันแหง่ชาต ิ(กนป.) เสนอ ดังน้ี 
                    1. การก าหนดราคาปาลม์น า้มนั น า้มนัปาลม์ดบิ และน า้มนัปาลม์บรรจขุวด 1 ลติร 
ตลอดหว่งโซก่ารผลติ 
                              1.1 เห็นชอบใหน้ าโครงสรา้งราคาปาลม์น ้ามัน น ้ามันปาลม์ดบิ และน ้ามันปาลม์บรรจุ
ขวด 1 ลติร ตามมตคิณะอนุกรรมการพจิารณาโครงสรา้งราคาผลปาลม์น ้ามันและน ้ามันปาลม์  เมือ่วันที ่5 
กรกฎาคม 2562 และมตคิณะอนุกรรมการพจิารณาราคาน ้ามันพชืบรโิภค เมือ่วันที ่3 เมษายน 2555 เป็นเกณฑ์
ค านวณราคาปาลม์น ้ามัน น ้ามันปาลม์ดบิ และน ้ามันปาลม์บรรจุขวด 1 ลติร ตลอดหว่งโซก่ารผลติ จนกวา่จะมี
ผลการศกึษาอยา่งเป็นทางการตอ่ไป 
                              1.2 มอบหมายใหฝ่้ายเลขานุการ กนป. ยกร่างค าสัง่แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการเพิม่ขดี
ความสามารถในการแขง่ขันของอตุสาหกรรมปาลม์น ้ามนัและน ้ามันปาลม์ทัง้ระบบ โดยมหีน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ทกุภาคสว่นร่วมเป็นอนุกรรมการเพือ่จัดท ากรอบและแนวทางในการพัฒนาอตุสาหกรรมปาลม์น ้ามันและน ้ามัน
ปาลม์ทัง้ระบบเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขัน และใหเ้กดิความเป็นธรรมกับทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
                    2. แนวทางขบัเคลือ่นกลไกบรหิารจดัการเพือ่แกไ้ขปญัหาปาลม์น า้มนัและน า้มนัปาลม์
ระดบัจงัหวดั 
                              2.1 เห็นชอบในหลักการร่างแนวทางขับเคลือ่นกลไกบรหิารจัดการเพือ่แกไ้ขปัญหา
ปาลม์น ้ามันและน ้ามันปาลม์ระดับจังหวดั 
                             2.2 เห็นชอบร่างค าสัง่แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการและคณะท างานขับเคลือ่นกลไกบรหิาร
จัดการเพือ่แกไ้ขปัญหาปาลม์น ้ามันและน ้ามันปาลม์ 5 จงัหวดัภาคใต ้(จังหวดัชมุพร  สรุาษฎรธ์านี กระบี ่พังงา 
และนครศรธีรรมราช) 
                              2.3 ใหค้ณะอนุกรรมการขับเคลือ่นกลไกบรหิารจัดการเพือ่แกไ้ขปัญหาปาลม์น ้ามันและ
น ้ามันปาลม์เป็นศนูยก์ลางในการขับเคลือ่นกลไกบรหิารจัดการเพือ่แกไ้ขปัญหาปาลม์น ้ามันและน ้ามันปาลม์ทัง้
ในสว่นกลางและในระดับจังหวดั 
                    3. มาตรการดา้นพลงังาน 
                              3.1 การใชน้ า้มนัปาลม์ดบิเพือ่ผลติไฟฟ้า 



                                        3.1.1 เห็นชอบใหก้ระทรวงพลังงาน (พน.) โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย (กฟผ.) เร่งรัดการจัดซือ้น ้ามันปาลม์ดบิสว่นทีเ่หลอื จ านวน 37,550 ตนั ใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว 
                                        3.1.2 มอบหมายให ้พน. โดย กฟผ. พจิารณาจัดซือ้น ้ามันปาลม์ดบิ สว่นที่
ส ารองอกี 100,000 ตัน เพือ่ผลติเป็นกระแสไฟฟ้าและดดูซบัสตอ็กสว่นเกนิตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่27 
สงิหาคม 2562 [ทีเ่ห็นชอบตามมต ิกนป. ครัง้ที ่4/2562 เกีย่วกับการให ้กฟผ. จัดซือ้น ้ามันปาลม์ดบิวา่ หากยัง
ไมส่ามารถดดูซบัระดับสตอ็กสว่นเกนิ (ระดบัทีเ่หมาะสม) ได ้หรอืสถานการณ์ราคาปาลม์น ้ามันยังไมด่ขีึน้ 
เห็นชอบให ้กฟผ. จัดซือ้น ้ามันปาลม์ดบิส ารองอกี จ านวน 100,000 ตัน เพือ่น าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการผลติ
กระแสไฟฟ้าทีโ่รงงานไฟฟ้า               บางปะกง] ทัง้น้ี ให ้พน. พจิารณาความคุม้คา่ในการด าเนนิการและ
ภาระงบประมาณทีจ่ะเพิม่ขึน้ โดยหารอืร่วมกับส านักงบประมาณ (สงป.) เพือ่หาแนวทางตอ่ไป 
                              3.2 การชดเชยสว่นตา่งจากการรบัซือ้น า้มนัปาลม์ดบิของ กฟผ. มอบหมายให ้
พน. หารอืร่วมกับ สงป. เพือ่ใหก้ารด าเนนิการชดเชยสว่นตา่งจากการรับซือ้น ้ามันปาลม์ดบิของ กฟผ. กรอบ
วงเงนิ 2,029               ลา้นบาท มคีวามรวดเร็ว ถกูตอ้ง เป็นไปตามขัน้ตอนของกฎหมาย ระเบยีบ และมติ
คณะรัฐมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง 
                              3.3 การสง่เสรมิการใชไ้บโอดเีซล 
                              เห็นชอบให ้พน. เร่งด าเนนิการสง่เสรมิการใชน้ ้ามันดเีซลหมนุเร็ว บ ี10  ให ้
เป็นไป              ตามเป้าหมายทีก่ าหนด  รวมทัง้เร่งรัดในการรณรงคเ์พือ่สรา้งความเชือ่ม่ันในการใชน้ ้ามัน
ดเีซลหมนุเร็ว บ ี10 ใหก้ับผูบ้รโิภค ผูป้ระกอบการคา่ยรถยนต ์และสถานีบรกิารเพือ่ใหป้รมิาณความตอ้งการใช ้

น ้ามันปาลม์ดบิสามารถรองรับปรมิาณผลปาลม์น ้ามันทีเ่พิม่ขึน้ได ้
                              3.4 โครงการตดิต ัง้เครือ่งมอืวดัปรมิาณน า้มนัปาลม์ เพือ่บรหิารจดัการและ
ควบคมุสต็อกน า้มนัปาลม์ ให ้สงป. พจิารณาจดัสรรงบประมาณ จ านวน 372.516 ลา้นบาท ใหก้รมการคา้
ภายใน เพือ่เป็นคา่ใชจ่้ายในการด าเนนิโครงการตดิตัง้เครือ่งมอืวดัปรมิาณ น ้ามันปาลม์ เพือ่บรหิารจัดการและ
ควบคมุสต็อกน ้ามันปาลม์ ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่11 กมุภาพันธ ์2563 (ทีอ่นุมัตงิบประมาณ จ านวน 
372.516 ลา้นบาท              เพือ่ด าเนนิโครงการตดิตัง้เครือ่งมอืวดัปรมิาณน ้ามันปาลม์ เพือ่บรหิารจัดการและ
ควบคมุสต็อกน ้ามันปาลม์และ            ใหก้ระทรวงพาณชิยเ์ร่งรัดการด าเนนิโครงการดังกลา่วใหแ้ลว้เสร็จ
โดยเร็ว 
  
13. เรือ่ง รายงานผลการด าเนนิการตามแผนงานเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิ
ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2562 (ขอ้มลู ณ เดอืนธนัวาคม 2562) 
                    คณะรัฐมนตรรัีบทราบตามทีก่ระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ รายงานผลการด าเนนิการตาม
แผนงานเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2562 (ขอ้มลู ณ 
เดอืนธันวาคม 2562) (คณะรัฐมนตรมีมีต ิ31 มกราคม 2560 ก าหนดใหร้ายงานคณะรัฐมนตรทีราบเป็นระยะ ๆ) 
สรุปได ้ดังน้ี 
                    1. สาระส าคญัของแผนงานฯ 
                              กฟน. มแีผนด าเนนิโครงการเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิในพืน้ที่
ที ่กฟน. ดแูลและรับผดิชอบระบบจ าหน่ายพลังไฟฟ้า ครอบคลมุพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบรุ ีและ
จังหวดัสมทุรปราการ ระยะทางรวม 215.6 กโิลเมตร มกีรอบระยะเวลาด าเนนิการตัง้แตปี่ 2527-2564 รวม 5 
แผน               ไดด้ าเนนิการแลว้เสร็จ 48.6 กโิลเมตร  ไดแ้ก ่1) แผนปรับปรุงและขยายระบบจ าหน่ายพลัง
ไฟฟ้า  ฉบับที ่5 และฉบับที ่7 (โครงการถนนสลีม ปทมุงัน และจติรลดา) ระยะทาง 16.2 กโิลเมตร 2) 
แผนงานเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิ ปี 2547-2552 (โครงการพหลโยธนิ พญาไท และ
สขุมุวทิ) ระยะทาง 24.4 กโิลเมตร และ 3) แผนงานเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิ ปี 2551 
– 2556 (ฉบับปรับปรุง) ในโครงการปทมุวัน จติรลดา พญาไท (เพิม่เตมิ) ระยะทาง 6 กโิลเมตร และในสว่น
ของโครงการนนทร ีระยะทาง 2 กโิลเมตร 
                    2. ผลการด าเนนิการตามแผนงานฯ ณ เดอืนธันวาคม 2562 ดังน้ี  
                              2.1 แผนงาน/โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ระยะทาง 167 กโิลเมตร 
                                        2.1.1 แผนงานเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้
ดนิ                          ปี 2551-2556 (ฉบบัปรบัปรงุ) รวมระยะทาง 25.2 กโิลเมตร อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 
17.2 กโิลเมตร มกี าหนด             แลว้เสร็จ ปี 2563 ประกอบดว้ย 
                              



แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมายระยะทาง 
(กโิลเมตร) 

สถานะ/ผลการด าเนนิการ 

1) โครงการนนทร ี 6.3 อยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง คดิเป็นรอ้ยละ 
59.22             จาก แผนงานฯ รอ้ยละ 60.22 (ชา้
กวา่แผนรอ้ยละ 1) 

2) โครงการพระราม 3 10.9 

  
                                      2.1.2 แผนงานเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิ
รชัดาภเิษก                รวมระยะทาง 22.5 กโิลเมตร มกี าหนดแลว้เสร็จปี 2564 ประกอบดว้ย 
  

แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมายระยะทาง 
(กโิลเมตร) 

สถานะ/ผลการด าเนนิการ 

1) โครงการรัชดาภเิษก-อโศก 8.2 อยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง คดิเป็นรอ้ยละ 
21.27                   จาก แผนงานฯ รอ้ยละ 20.00 
(เร็วกวา่แผนรอ้ยละ 1.3) 

2) โครงการรัชดาภเิษก-พระราม 9 14.3 

                                        2.1.3 แผนงานเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิ เพือ่
รองรับ             การเป็นมหานครแหง่อาเซยีน รวมระยะทาง 127.3 กโิลเมตร มกี าหนดแลว้เสร็จ ปี 2564 อยู่
ระหวา่งจัดหาผูรั้บจา้ง และการกอ่สรา้ง คดิเป็นรอ้ยละ 21.27 จากแผนงานทีก่ าหนด รอ้ยละ 22.48 (ชา้กวา่
แผนงานรอ้ยละ 1.21) ประกอบดว้ย 
  

แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมายระยะทาง 
(กโิลเมตร) 

สถานะ/ผลการด าเนนิการ 

1) โครงการพืน้ทีเ่มอืงชัน้ใน 12.6 

อยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง ไดแ้ก ่ถนนวทิย ุถนนพระราม 
4 ถนนอังรดีนัูงต ์ถนนชดิลม และถนนสาทร ระยะทาง 
2.1 กโิลเมตร และอยูร่ะหวา่งจัดหาผูรั้บจา้ง ไดแ้ก ่
ถนนหลังสวน ถนนสารสนิ ระยะทาง 10.5 กโิลเมตร 

2) โครงการในพืน้ทีเ่ชือ่มโยง
ระบบสง่ระหวา่งสถานีไฟฟ้าตน้
ทาง 

7.4 
อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง : ถนนเจรญิราษฎร ์ถนนเพชรบรุ ี
และถนนดนิแดง 

3) โครงการในพืน้ทีก่อ่สรา้ง
ร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภค
อืน่ 

107.3 

โครงการในพืน้ทีต่ามแนวรถไฟฟ้า (87.1 
กโิลเมตร) อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง ไดแ้ก ่ สายสชีมพู 
17.6  กโิลเมตร สายสเีหลอืง 15.8 กโิลเมตร สายสี

น ้าเงนิ 11.4 กโิลเมตร สายสเีขยีวเหนือ 5.5 
กโิลเมตร และ               สายสเีขยีวใต ้(แบริง่-บาง
ป้ิง) 12.5 กโิลเมตร และ              อยูร่ะหวา่งจัดหา
ผูรั้บจา้ง ไดแ้ก ่สายสมีว่ง 7.6 กโิลเมตร สายสสีม้ 
10.1 กโิลเมตร และสายสเีขยีว         สว่นตอ่ขยาย 
6.6 กโิลเมตร 

โครงการในพืน้ทีร่ว่มกรงุเทพมหานคร (13.1 
กโิลเมตร) อยูร่ะหวา่งจัดหาผูรั้บจา้ง ไดแ้ก ่ถนนน
ประชาราษฎรส์าย 1 ถนนทหาร ถนนอรุณอมรนิทร ์
ถนนบรมราชชนี และถนนพรานนก 

โครงการในพืน้ทีก่ารประปานครหลวง (7.1 
กโิลเมตร) อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง ไดแ้ก ่รอบพระ
ต าหนัก               จติรลดารโหฐาน 

  
                              2.2 การเบกิจา่ยงบประมาณ กฟน. ไดว้างแผนการเบกิจา่ยเงนิในปี 2562 จ านวนเงนิ 
2,519.744 ลา้นบาท ณ เดอืนธันวาคม 2562 ไดม้กีารเบกิจ่ายเงนิรวม 1,773.615 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 



70.39 ของแผนการเบกิจา่ยฯ และจะเร่งด าเนนิการเบกิจ่ายในสว่นทีเ่หลอืโดยเร็วทีส่ดุ 
หน่วย:ลา้นบาท 

แผนงาน งบประมาณลงทนุ 
การเบกิจา่ยเงนิ ปี 2562 

แผนการเบกิจา่ย ผลการจา่ย 

1) แผนงานฯ ปี 2551-2556 
(ฉบับปรับปรุง) 

9,088.80 692.155 383.672 

2) แผนงานฯ รัชดาภเิษก 8,899.58 536.357 236.248 

3) แผนงานฯ รองรับการเป็นมหานคร
แหง่อาเซยีน 

48,717.21 1,291.232 1,153.695 

รวม 66,705.59 
2,519.744 
(รอ้ยละ 100) 

1,773.615 
(รอ้ยละ 70.39) 

                    3. แผนการด าเนนิงานในระยะตอ่ไป 
                    กฟน. ไดพ้จิารณาร่วมกบัหน่วยงานเจา้ของพืน้ที ่และผูรั้บจา้งเพือ่ปรับแผนการด าเนนิการ โดย
เนน้ใหเ้ร่งรัดระยะเวลาในการกอ่สรา้งใหเ้ร็วยิง่ขึน้ เพือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดต้ามแผนงานทีก่ าหนด รวมทัง้
ปัจจุบัน กฟน. ไดพ้จิารณาพืน้ทีท่ีม่กีารขยายตวัทางเศรษฐกจิและมคีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้อยา่ง
ตอ่เน่ือง เพือ่ด าเนนิโครงการเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิเพิม่เตมิ โดย กฟน. ไดน้ าเสนอ
แผนการด าเนนิโครงการเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิ ฉบับปฏบิตักิารเร่งรัด  ซึง่
คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิห็นชอบใหด้ าเนนิการแลว้  เมือ่วันที ่6 พฤศจกิายน 2562 รวมระยะทาง 20.5 
กโิลเมตร  มกี าหนดแลว้เสร็จในปี 2566 ประกอบดว้ย พืน้ทีต่ามแนวรถไฟฟ้าสายสมีว่งถนนรัตนาธเิบศร ์ชว่ง
ถนนราชพฤกษ์ถงึถนนกาญจนาภเิษก และชว่งถนนกรุงเทพ-นนทบรุถีงึถนนตวิานนท ์และพืน้ทีต่ามแนว
รถไฟฟ้าสายสเีขยีว ถนนสขุมุวทิ ชว่งซอยสขุมุวทิ                    81 – ซอยแบริง่ 
  
14. เรือ่ง มตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิคร ัง้ที ่12 พ.ศ. 2562 
                   คณะรัฐมนตรรัีบทราบมตสิมัชชาสขุภาพแหง่ชาต ิครัง้ที ่12 พ.ศ. 2562 และมอบหมายให ้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรับไปพจิารณาด าเนนิการตามมตทิีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป ตามทีค่ณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ
(คสช.) เสนอ รวมทัง้ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรับความเห็นของหน่วยงานตา่ง ๆ ในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งไป
พจิารณาด าเนนิการตอ่ไปดว้ย ส าหรับคา่ใชจ่้ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และในปีงบประมาณปีตอ่ ๆ ไป ให ้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนนิการตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                   สาระส าคญัของเรือ่ง 
                   คสช. รายงานวา่ ในคราวประชมุ คสช. ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วันที ่24 มกราคม 2563 ทีป่ระชมุไดม้ี
มตเิห็นชอบมตสิมัชชาสขุภาพแหง่ชาต ิครัง้ที ่12 พ.ศ. 2562 รวม 4 มต ิโดยใหน้ าเสนอคณะรัฐมนตรเีพือ่ทราบ 
และมอบหมายใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรับไปพจิารณาด าเนนิการตามมตทิีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป สรุปได ้ดังน้ี 
  

มต ิ1 ทบทวนมตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิมาตรการท าใหส้งัคมไทยไรใ้ยหนิ 

สาระส าคญัของมต ิ

แร่ใยหนิทกุชนดิเป็นสารกอ่มะเร็ง ซึง่การขาดนโยบายและมาตรการการยกเลกิการใช ้

แร่ใยหนิและขาดการสนับสนุนการใชว้ัสดอุืน่ทดแทนแร่ใยหนิ เพิม่โอกาสเสีย่งตอ่ 
การเกดิโรครา้ยแรง สง่ผลใหส้ญูเสยีทัง้ดา้นทรัพยากรบคุคล เศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม 

การแกไ้ขปญัหาและ
แนวทางการด าเนนิการ 

- ยกเลกิการใชแ้ร่ใยหนิไครโซไทลเ์ป็นวตัถดุบิในการผลติภายในปี 2565 ไดแ้ก ่
กระเบือ้งแผน่เรยีบ และกระเบือ้งยางปพูืน้ รวมทัง้ยกเลกิการใชแ้ร่ใยหนิไครโซไทล ์
เป็นวตัถดุบิในการผลติภายในปี 2568 ไดแ้ก ่ผา้เบรกและคลัทช ์ทอ่ซเีมนตใ์ยหนิ 
และกระเบือ้งมงุหลังคา เน่ืองจากมผีลติภัณฑอ์ืน่ทดแทนหรอืใชว้ัสดอุืน่ทดแทนแร่ใย
หนิ 
ไครโซไทลไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมเพยีงพอแลว้ 
- ก าหนดแนวทางและมาตรการในการยกเลกิการน าเขา้แร่ใยหนิและผลติภัณฑท์ีม่ี
สว่นประกอบแร่ใยหนิ และการสนับสนุนใหม้มีาตรการทีท่ าใหก้ารใชว้ัสดทุดแทน 
แร่ใยหนิมรีาคาทีถ่กูลง 



- ก าหนดมาตรการในการก าจัดขยะทีม่แีร่ใยหนิและก าหนดมาตรการใหผู้ป้ระกอบการ
รับผดิชอบในการก าจัดผลติภัณฑท์ีม่แีร่ใยหนิเป็นสว่นประกอบ 
- พัฒนาแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการรือ้ถอน ซอ่มแซม ตอ่เตมิอาคาร 
ทิง้ และก าจัดขยะซึง่มวีสัดทุีม่แีร่ใยหนิ 
- จัดท าและเผยแพร่ขอ้มลูแกนั่กเรยีน นักศกึษา นายจา้ง ลกูจา้ง และประชาชน
ทั่วไปเกีย่วกับอันตรายจากแร่ใยหนิ การป้องกันอันตรายทีค่รอบคลมุตลอดวงจรของ
การม ี
ใชร้ือ้ถอน ท าลายวัสดทุีม่แีร่ใยหนิ รวมทัง้วสัดทุดแทนแร่ใยหนิ 

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

กระทรวงอตุสาหกรรม (อก.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงพาณชิย ์(พณ.) 
กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ทส.) 
กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.) 
กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงดจิทิลัเพือ่
เศรษฐกจิและสงัคม (ดศ.) ส านักนายกรัฐมนตร ี(นร.) ส านักงานกองทนุสนับสนุน
การสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) 
ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจัิย และนวัตกรรม (สกสว.) 
ส านักงานประกันสงัคม และสถาบันวจัิยระบบสาธารณสขุ (สวรส.) 

มต ิ2 วถิเีพศภาวะ : เสรมิพลงัสขุภาวะครอบครวั 

สาระส าคญัของมต ิ

วถิเีพศภาวะ หมายถงึ การด าเนนิงานตา่ง ๆ ทีล่ดความเหลือ่มล ้า และสรา้งความ 
เป็นธรรมระหวา่งบคุคลเพศตา่ง ๆ ดังนัน้ จงึควรน ากรอบวถิเีพศภาวะมาใชเ้สรมิพลงั
ครอบครัวเพือ่สรา้งความสมัพันธอ์ันดรีะหวา่งสมาชกิ การเสรมิสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจตอ่สงัคม การพัฒนาฐานขอ้มลู องคค์วามรูแ้ละกฎหมาย รวมทัง้การพัฒนา
ทักษะบคุลากรภาครัฐใหม้คีวามละเอยีดออ่นทางเพศภาวะทีค่รอบคลมุทัง้ผูห้ญงิ 
ผูช้าย และ 
ผูห้ลากหลายทางเพศ 

การแกไ้ขปญัหาและ
แนวทางการด าเนนิการ 

- จัดการความรู ้เพือ่เสรมิสรา้งความเขา้ใจ เปลีย่นทัศนคต ิและทกัษะของพ่อ แม ่
ผูป้กครอง และผูเ้กีย่วขอ้งในการเลีย้งดเูดก็และเยาวชน ในเรือ่งเพศภาวะกับสขุภาวะ
ของสมาชกิในครอบครัว 
- ตระหนักถงึผลกระทบทีเ่กดิจากความไมเ่สมอภาคและไมเ่ป็นธรรมทางเพศทีม่ตีอ่ 
สขุภาวะครอบครัว โดยด าเนนิโครงการสง่เสรมิใหช้มุชนสรา้งสรรคก์จิกรรมที่
สนับสนุนครอบครัว ใหค้ณุคา่กับทกุเพศอยา่งเสมอภาค 
- จัดการศกึษาเรือ่งเพศภาวะและเพศวถิใีนทกุระดับการศกึษา บรูณาการความรู ้
- เสรมิความเขม้แข็งในการสือ่สารและการสรา้งสือ่สาธารณะทีเ่นน้ความเสมอภาค
และเป็นธรรมทางเพศ ผลักดันการผลติสือ่อยา่งมคีวามละเอยีดออ่นทางเพศภาวะ 
- พัฒนาฐานขอ้มลู องคค์วามรู ้และการจดัการความรู ้โดยใหม้ขีอ้มลูแยกเพศผูห้ญงิ 
ผูช้าย และผูห้ลากหลายทางเพศ และขอ้มลูประเภทครอบครัวไทยทีห่ลากหลาย 
- พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามตระหนักรูใ้นเรือ่งเพศภาวะ มทีักษะในการวเิคราะห ์และ
บรูณาการมติเิพศภาวะไวใ้นนโยบาย ยทุธศาสตร ์แผนงาน และโครงการ 

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย ์(พม.) สธ. ศธ. อว. มท. ยธ. 
วธ. สสส. ส านักงานหลักประกันสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) ส านักงานคณะกรรมการ
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศน ์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) นร. 

มต ิ3 รวมพลงัชุมชนตา้นมะเร็ง 

สาระส าคญัของมต ิ
โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสขุทีส่ าคัญของประเทศ ซึง่การแกปั้ญหาสว่นใหญ ่
ยังจ ากัดอยูเ่พยีงในสถานบรกิารสาธารณสขุของรัฐ และการป้องกันโรคมะเร็งแบบ 
สานพลังในพืน้ทีโ่ดยการบรูณาการความร่วมมอืจากทกุภาคสว่นยังมนีอ้ย 

การแกไ้ขปญัหาและ
แนวทางการด าเนนิการ 

- ใหห้น่วยงานตา่ง ๆ ใชง้บประมาณของกองทนุของหลกัประกันสขุภาพระดับทอ้งถิน่
หรอืพืน้ที ่กองทนุอืน่ ๆ และงบประมาณหรอืทรัพยากรขององคก์รตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
- สนับสนุนใหป้ระชากรกลุม่เป้าหมายตา่ง ๆ เขา้ถงึการคดักรองโรคมะเร็งตาม 
สทิธปิระโยชนท์ีก่ าหนดในระบบหลักประกันสขุภาพอยา่งทั่วถงึและตอ่เน่ือง 



- เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และตดิตามขอ้มลูขจ่าวสารทีไ่มถ่กูตอ้ง (Fake news) ทีส่ง่ผล 
ตอ่ความเขา้ใจผดิเกีย่วกับโรคมะเร็ง จัดการและแกไ้ขขอ้มลูใหถ้กูตอ้งและเผยแพร่
ขอ้มลูแกป่ระชาชน ในเรือ่งเกีย่วกบัการแพทยแ์ผนปัจจุบัน การแพทยแ์ผนไทย 
การแพทยท์างเลอืก และภมูปัิญญาการแพทยพ์ืน้บา้น 
- สง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารวจัิยเกีย่วกับปัจจัยเสีย่งทางพฤตกิรรมและ
สิง่แวดลอ้ม 
ทีม่ผีลตอ่โรคมะเร็ง 
  

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
สธ. สปสช. ดศ. ส านักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) ส านักงานคณะกรรมการสขุภาพ
แหง่ชาต ิ(สช.) 

มต ิ4 การจดัการเชงิระบบสูป่ระเทศใชย้าอยา่งสมเหตผุล โดยชุมชนเป็นศนูยก์ลาง 

สาระส าคญัของมต ิ

การใชย้าไมส่มเหตสุมผลเป็นปัญหาส าคญัระดบัโลก ท าใหเ้กดิภาระคา่ใชจ่้ายดา้น 
ยาของประเทศสงูถงึรอ้ยละ 41 ของคา่ใชจ่้ายสขุภาพ จากสถานการณ์ทีผ่า่นมา
พบวา่ การด าเนนิการใหเ้กดิการใชย้าอยา่งสมเหตผุลมคีวามกา้วหนา้ แตยั่งขาด
การบรูณาการและการด าเนนิการอยา่งเป็นระบบระหวา่งสถานพยาบาลกบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง และขาดการมสีว่นร่วมของชมุชน 

การแกไ้ขปญัหาและ
แนวทางการด าเนนิการ 

- ออกแบบระบบสขุภาพชมุชน และสรา้งความตระหนัก สรา้งความรูเ้พือ่ขับเคลือ่น 
การใชย้าอยา่งสมเหตผุลโดยชมุชนเป็นศนูยก์ลาง โดยใชก้ลไกชมุชน 
- สนับสนุนองคค์วามรูแ้ละงบประมาณแกช่มุชนตน้แบบใหม้รีะบบการเฝ้าระวัง 
เตอืนภัย รอบรูด้า้นการใชย้าอยา่งสมเหตผุลและมคีวามสามารถในการดแูลตวัเอง
เบือ้งตน้เมือ่เจ็บป่วย สนับสนุนการใชภ้มูปัิญญาพืน้บา้น สมนุไพร และแพทยแ์ผน
ไทย 
- พัฒนาและเผยแพร่ชดุความรูท้ีเ่ขา้ถงึ เขา้ใจ และปฏบิตัไิดง้า่ย และสนับสนุนให ้
สถานศกึษาพัฒนาหลกัสตูรการใชย้าอยา่งสมเหตผุลโดยชมุชนเป็นศนูยก์ลาง 
- ด าเนนิการใหเ้กดิการใชย้าอยา่งสมเหตผุลในทกุกลุม่ประชากร และพัฒนาระบบ
เชือ่มโยงขอ้มลูการใชย้าของผูป่้วยอยา่งเป็นรูปธรรม 
- พัฒนาฐานขอ้มลูเฝ้าระวังและแจง้เตอืนภัยดา้นยาและผลติภัณฑส์ขุภาพส าหรับ
ชมุชน รวมทัง้เร่งพัฒนากลไกการก ากบัดแูลผลติภัณฑย์า 

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง สธ. อว. กค. รง. (ส านักงานประกันสงัคม) นร. 

  
15. เรือ่ง การทบทวนภารกจิการรายงานผลการด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาลและขอ้ส ัง่การของ
นายกรฐัมนตร ี(การรายงานผลการออกใบอนุญาต) 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบทัง้ 2 ขอ้ ตามทีส่ านักงานขับเคลือ่นการปฏรูิปประเทศ ยทุธศาสตร์
ชาต ิและการสรา้งความสามคัคปีรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.) เสนอดังน้ี 
                   1. เปลีย่นหน่วยงานทีรั่บรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบและการรับรองมาตรฐาน 
ตา่ง ๆ ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่20 กมุภาพันธ ์2561 เป็นส านักงาน ก.พ.ร. 
                   2. เปลีย่นแปลงรอบระยะเวลาการรายงาน โดยในระยะแรกใหจ้ดัเก็บขอ้มลูเป็นรายเดอืนและ
รายงานเป็นรายไตรมาส และในระยะตอ่ไปเมือ่ไดพั้ฒนาระบบอเิล็กทรอนกิสส์ าหรับการรายงานผลการออก
ใบอนุญาตฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ใหร้ายงานตามรอบระยะเวลาทีส่ านักงาน ก.พ.ร. จะก าหนดตอ่ไป 
                   สาระส าคญัของเรือ่ง 
                   ส านักงาน ป.ย.ป. รายงานวา่ 
                   1. การด าเนนิการทีผ่า่นมามสีว่นราชการรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ 
และ                การรับรองมาตรฐานตา่ง ๆ แลว้ จ านวน 8 หน่วยงาน สรุปไดด้ังน้ี 

สว่นราชการ/หนว่ยงาน ระยะเวลาการตดิตาม 

การด าเนนิการ 

ขอใบอนุญาต/
ขอรบับรกิาร 

ด าเนนิการแลว้เสร็จ 



1) กระทรวงการคลัง 
(กรมสรรพสามติ) 

26 มถินุายน 2562 – 25 
มกราคม 2563 

737,848 ราย 
737,848 ราย 
(รอ้ยละ 100) 

2) กระทรวงการทอ่งเทีย่วและ
กฬีา 
  
  

1 ตลุาคม 2561 – 
31 สงิหาคม 2562 

20,524 ราย 
20,524 ราย 
(รอ้ยละ 100) 

3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ส านักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตร
และอาหารแหง่ชาต)ิ 

26 มถินุายน 2562 – 25 
มกราคม 2563 

160 ราย 
160 ราย 
(รอ้ยละ 100) 

4) กระทรวงการอดุมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิัยและนวัตกรรม 
(ส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต)ิ 

1 กรกฎาคม – 
31 ธันวาคม 2562 

923 ฉบับ 1,014 ฉบับ1 

5) กระทรวงคมนาคม (กรมการ
ขนสง่ทางบก กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท การทาง
พเิศษแหง่ประเทศไทย 
การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 
แหง่ประเทศไทย) 

พฤษภาคม – 
มถินุายน 2562 

11,612 ฉบับ 532,454 ฉบับ2 

6) กระทรวงพลังงาน (ส านักงาน
ปลัดฯ กรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิ
กรมธรุกจิพลังงาน กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แหง่ประเทศไทย) 

เมษายน – 
ธันวาคม 2562 

26,835 ฉบับ 
23,452 ฉบับ 
(รอ้ยละ 87) 

7) กระทรวงพาณชิย ์(กรมการคา้
ภายใน กรมการคา้ตา่งประเทศ 
กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กรมทรัพยส์นิทางปัญญา) 
  

1 กันยายน – 
31 ธันวาคม 2562 

547,067 ฉบับ 
535,330 ฉบับ 
(รอ้ยละ 98) 

8) กระทรวงสาธารณสขุ 
(ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา) 

1 ตลุาคม 2561 – 
31 กันยายน 2562 

458,636 ฉบับ 
369,561 ฉบับ 
(รอ้ยละ 81) 

หมายเหต ุ        1 มกีารออกใบอนุญาต/ใหบ้รกิารทีค่งคา้งทีด่ าเนนิการตอ่เน่ืองมาจากเดอืนกอ่นหนา้ 
                                2 การออกใบอนุญาต/ใหบ้รกิารสว่นใหญอ่อกโดยกรมการขนสง่ทางบก (นับเฉพาะใบอนุญาต/
บรกิารทีด่ าเนนิการแลว้เสร็จ) ทัง้น้ี กรมการขนสง่ทางบกไมไ่ดรายงานจ านวนค าขอใบอนุญาต/ขอรับบรกิาร จงึ
ท าใหต้ัวเลขการด าเนนิการเสร็จแลว้มมีากกวา่ค าขอใบอนุญาต/ขอรับบรกิาร 
                   ทัง้น้ี จากการรวบรวมขอ้มลูการออกใบอนุญาตฯ ส านักงาน ป.ย.ป. มขีอ้สงัเกตไดแ้ก ่1) มี
หน่วยงานทีใ่ชร้ะยะเวลาเกนิกวา่เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไวใ้นคูม่อืส าหรับประชาชน 2) มหีน่วยงานภายใต ้
สงักัดอกีหลาย 
แหง่ทีย่ังไมร่ายงานตามก าหนดเวลา 3) บางหน่วยงานยังมขีอ้จ ากดัในการรายงานผลท าใหข้อ้มลูทีไ่ดไ้ม่
ครบถว้น และ 4) ชว่งระยะเวลาในการรายงานผลและการแสดงผล  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการด าเนนิการของแตล่ะ
หน่วยงานแตกตา่งกัน ซึง่สง่ผลใหย้ากตอ่การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและสรุปผลขอ้มลูเป็นภาพรวม 
                   2. ส านักงาน ป.ย.ป. ไดห้ารอืกบัส านักงาน ก.พ.ร. เกีย่วกับการน าขอ้มลูการออกใบอนุญาตฯ 
ไปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนางานของภาครัฐ โดยส านักงาน ก.พ.ร. เห็นวา่ขอ้มลูดังกลา่วจะเป็นประโยชนก์ับ
ส านักงาน ก.พ.ร.    ในการก ากบัมาตรฐานการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานตา่ง ๆ 
ของสว่นราชการ จงึเห็นพอ้งกันวา่ ควรใหส้ านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานทีรั่บผดิชอบในการรวบรวมผลการ
ออกใบอนุญาตฯ 
ซึง่ส านักงาน ป.ย.ป. ไดน้ าเสนอนายกรัฐมนตรเีห็นชอบใหส้ านักงาน ก.พ.ร. เป็นผูร้วบรวมและตดิตามการ



รายงานผลการออกใบอนุญาตฯ ดว้ยแลว้ 
                   3. ส านักงาน ก.พ.ร. ไดย้นืยันเห็นชอบการรับโอนภารกจิดังกลา่ว (ตามหนังสอืส านักงาน ก.พ.ร. 
ที ่นร 1222/85 ลงวันที ่8 พฤษภาคม 2563) และมคีวามเห็นวา่ ควรน าระบบอเิลก็ทรอนกิสม์าใชใ้นการรายงาน
ผลการออกใบอนุญาตฯ เพือ่ความสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ โดยในระยะแรก ส านกังาน ก.พ.ร. จะ
ขอใหส้ว่นราชการทีเ่ก ีย่วขอ้งจดัเก็บขอ้มลูเป็นรายเดอืนและรายงานผลการออกใบอนุญาตฯ มายงั
ส านกังาน ก.พ.ร. เป็นรายไตรมาสกอ่น และเมือ่พัฒนาระบบไดส้มบรูณ์แลว้ ใหส้ว่นราชการรายงานขอ้มลู
ตามรอบระยะเวลาทีส่ านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด โดยใหร้ายงานในระบบไดโ้ดยตรงตอ่ไป       
  
16. เรือ่ง รายงานผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ ัง้ (Work From Home) และการเหลือ่ม
เวลาในการท างานในสถานทีต่ ัง้ของสว่นราชการ รายสปัดาห ์คร ัง้ที ่9 
                    คณะรัฐมนตรมีมีตรัิบทราบรายงานผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้ (Work From 
Home) และการเหลือ่มเวลาในการท างานในสถานทีต่ัง้ของสว่นราชการ รายสปัดาห ์ครัง้ที ่9 ตามทีส่ านักงาน 
ก.พ. เสนอ โดยสรุปขอ้มลู ณ วันที ่8 กรกฎาคม 2563 ซึง่ไดรั้บขอ้มลูจาก 147 สว่นราชการ คดิเป็นรอ้ยละ 99 
ของสว่นราชการทัง้หมด (148 สว่นราชการ) สรุปขอ้มลูดังน้ี 
                    1. การปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ ัง้ของสว่นราชการ (Work From Home) 
                             1.1 สว่นราชการรอ้ยละ 76 (111 สว่นราชการ) มกีารมอบหมายใหข้า้ราชการและ
เจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้ของสว่นราชการ และสว่นราชการรอ้ยละ 29 (43 สว่นราชการ) ก าหนดใหม้ี
จ านวนขา้ราชการและเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้รอ้ยละ 50 ขึน้ไป (ลดลงจากสปัดาหท์ีผ่า่นมาซึง่ม ี54 
สว่นราชการ คดิเป็นรอ้ยละ 37) โดยในจ านวนน้ีมสีว่นราชการรอ้ยละ 13 (19 สว่นราชการ) มอบหมายให ้
ขา้ราชการและเจา้หนา้ทีท่กุคนปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้ (ลดลงจากสปัดาหท์ีผ่า่นมาซึง่ม ี21 สว่นราชการ คดิ
เป็นรอ้ยละ 14) ทัง้น้ี มกีารมอบหมายใหป้ฏบิัตงิานทีบ่า้นในหลายรูปแบบ เชน่ ปฏบิัตงิานทีบ่า้นสลับกับการมา
ปฏบิัตงิาน ณ สถานทีต่ัง้ของสว่นราชการ วันเวน้วัน สปัดาหล์ะ 1 วัน สปัดาหล์ะ 2 วนั สปัดาหเ์วน้สปัดาห ์เป็น
ตน้ 
                             1.2 สว่นราชการรอ้ยละ 24 (36 สว่นราชการ) มกีารมอบหมายใหข้า้ราชการและ
เจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานทกุคนปฏบิัตงิานในสถานทีต่ัง้ของสว่นราชการ (เพิม่ขึน้จากสปัดาหท์ีผ่า่นมาซึง่ม ี25 สว่น
ราชการ คดิเป็นรอ้ยละ 17) 
                    2. การเหลือ่มเวลาในการท างานในสถานทีต่ ัง้ของสว่นราชการ 
                             2.1 สว่นราชการก าหนดใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ทีเ่หลือ่มเวลาการปฏบิัตงิานเมือ่
จ าเป็นตอ้งปฏบิัตงิานในสถานทีต่ัง้ของสว่นราชการ โดยสว่นใหญร่อ้ยละ 44 ก าหนดการเหลือ่มเวลาการ
ปฏบิัตงิานเป็น 3 ชว่งเวลา คอื เวลา 7.30 – 15.30 น. เวลา 8.30 – 16.30 น. และเวลา 9.30 – 17.30 น. สว่น
ราชการรอ้ยละ 12 (17 สว่นราชการ) ก าหนดใหเ้หลือ่มเวลาการปฏบิัตงิานมากกวา่ 3 ชว่งเวลา 
                             2.2 สว่นราชการมอบหมายใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ทีป่ฏบิัตงิานในสถานทีต่ัง้ตามวัน
เวลาปกตใินบางลักษณะงาน โดยลกัษณะงานสว่นใหญ ่คอื งานระดับนโยบาย งานใหบ้รกิารประชาชน งาน
พจิารณาอนุมตั/ิอนุญาต เป็นตน้ 
                    3. แนวทางการบรหิารงานของสว่นราชการ 
                             3.1 การก ากับดแูลและบรหิารผลการท างาน สว่นราชการรอ้ยละ 100 ก าหนดใหม้รีะบบ
รายงานผลงานผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ โดยสว่นใหญร่อ้ยละ 56 ใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ทีร่ายงานความกา้วหนา้
ของงานทัง้รายวันและรายสปัดาห ์ผา่น Application LINE ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์และ Google Form 
                             3.2 การน าระบบเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชส้นับสนุนการปฏบิัตงิาน สว่นราชการมกีารน า
ระบบเทคโนโลยดีจิทิัลมาใชส้นับสนุนการปฏบิตังิานโดยสว่นใหญเ่ลอืกใช ้Application LINE รอ้ยละ 99 
Application Zoom รอ้ยละ 67 Microsoft Team รอ้ยละ 35 และ Cisco Webex รอ้ยละ 27 ตามล าดับ 
  
17. เรือ่ง รายงานผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ ัง้ (Work from Home) และการเหลือ่ม
เวลาในการท างานในสถานทีต่ ัง้ของรฐัวสิาหกจิ 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตรัิบทราบรายงานผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้ (Work from 
Home) และการเหลือ่มเวลาในการท างานในสถานทีต่ัง้ของรัฐวสิาหกจิ ในสปัดาหช์ว่งระหวา่งวันที ่29 มถินุายน 
– 3 กรกฎาคม 2563 ตามทีก่ระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 
                   สาระส าคญัของเรือ่ง 



                   รัฐวสิาหกจิภายใตก้ารก ากับดแูลของกระทรวงการคลังโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวสิาหกจิ (สคร.) มจี านวน 55 แหง่ โดยผลสมัฤทธิฯ์ ของรัฐวสิาหกจิในสปัดาหช์ว่งระหวา่งวันที ่29 มถินุายน 
– 3 กรกฎาคม 2563 สรุปสาระส าคัญไดด้ังน้ี 
                   1. การปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้ของรัฐวสิาหกจิ (ปฏบิัตงิานทีบ่า้นหรอืทีพ่ักหรอืสถานทีต่ามที่
รัฐวสิาหกจิก าหนด) 
                   รัฐวสิาหกจิ 24 แหง่ ยังคงด าเนนินโยบายการปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้ โดยมรัีฐวสิาหกจิ 31 
แหง่ ทีใ่หพ้นักงานกลับมาปฏบิัตงิานในสถานทีต่ัง้ตามปกตแิลว้ เพิม่ขึน้ 15 แหง่ จากสปัดาหก์อ่นหนา้ (ชว่ง
ระหวา่งวันที ่22 – 26 มถินุายน 2563) ทัง้น้ี จากจ านวนพนักงานและลกูจา้งของรัฐวสิาหกจิทัง้หมดจ านวน 
272,558 คน มพีนักงานและลกูจา้งปฏบิัตงิานนอกสถานทีต่ัง้จ านวน 18,455 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7 
                   2. การปฏบิตังิานในสถานทีต่ัง้ของรัฐวสิาหกจิ (การปฏบิัตงิานเหลือ่มเวลา) 
                   รัฐวสิาหกจิ 26 แหง่ ยังคงด าเนนินโยบายการปฏบิตังิานเหลือ่มเวลา โดยมรัีฐวสิาหกจิยกเลกิ
นโยบายการปฏบิัตงิานเหลือ่มเวลาเพิม่ขึน้ 6 แหง่จากสปัดาหก์อ่นหนา้ (ชว่งระหวา่งวันที ่22 – 26 มถินุายน 
2563) โดยมชีว่งเวลาเริม่ปฏบิัตงิานเหลือ่มเวลาตัง้แตเ่วลา 6.00 น. – 10.30 น. 
                   3. แนวทางการบรหิารงานของรัฐวสิาหกจิ 
                   รัฐวสิาหกจิทีย่ังคงด าเนนินโยบายการปฏบิัตงิานนอกสถานทีต่ัง้มกีารตดิตามผลการปฏบิตังิาน
ทัง้เป็นรายวัน รายสปัดาห ์และรายเดอืน ขึน้อยูก่ับประเภทของงาน ซึง่รัฐวสิาหกจิสว่นใหญม่กีารก ากับ ตดิตาม 
และบรหิารผลการปฏบิัตงิานผา่นแอปพลเิคชนั Line ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์และระบบการตดิตามงานและการ
ลงเวลาปฏบิตังิานทีอ่งคก์รพัฒนาขึน้เอง โดยรัฐวสิาหกจิยังคงใชแ้อปพลเิคชนั Line มาสนับสนุนการปฏบิตังิาน
มากทีส่ดุ ทัง้น้ี รัฐวสิาหกจิมขีอ้เสนอแนะในการปฏบิัตงิานนอกสถานทีต่ัง้วา่ ควรเตรยีมอปุกรณ์และระบบเพือ่
รองรับการปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้ใหเ้พยีงพอ และควรพัฒนาระบบการปฏบิัตงิานขององคก์รใหส้ามารถ
รองรับการปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้ได ้ซึง่รวมถงึมกีารจัดเก็บขอ้มลูหรอืเอกสารใหอ้ยูใ่นรูปแบบของเอกสาร
อเิล็กทรอนกิส ์รวมทัง้ควรพจิารณาลกัษณะงานทีจ่ าเป็นตอ้งปฏบิตังิานในสถานทีต่ัง้เทา่นัน้ เชน่ การใหบ้รกิาร
ประชาชน และส าหรับงานอืน่ทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งปฏบิตังิานในสถานทีต่ัง้ ควรพจิารณาเปลีย่นรูปแบบเป็นการ
ปฏบิัตงิานนอกสถานทีต่ัง้แทน 
  

 
 
 
ตา่งประเทศ 

18. เรือ่ง การใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกส่าธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมา ส าหรบัโครงการ
ปรบัปรงุระบบไฟฟ้าในเมอืงยา่งกุง้ (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) 
                   คณะรัฐมนตรมีมีต ิตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ ดังน้ี 
                   1. อนุมัตใิหส้ านักงานความร่วมมอืพัฒนาเศรษฐกจิกับประเทศเพือ่นบา้น (องคก์ารมหาชน) 
(สพพ.) ด าเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกส่าธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมา (เมยีนมา) เพือ่เป็น
คา่ใชจ่้ายส าหรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมอืงยา่งกุง้ (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) 
ในรูปแบบเงนิกูเ้งือ่นไขผอ่นปรน (Concessional Loan) ทัง้จ านวน วงเงนิกู ้จ านวน 1,458.248 ลา้นบาท 
                   2.อนุมัตใิหส้ านักงบประมาณ (สงป.) จดัสรรเงนิงบประมาณแผน่ดนิเป็นรายปี โดยเริม่ตัง้แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 รวมระยะเวลา 3 ปี รวมวงเงนิทีจ่ะขอรับการจัดสรรเงนิงบประมาณทัง้สิน้
เทา่กับ 729.124 ลา้นบาท ดังน้ี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. การจดัสรรเงนิงบประมาณให ้สพพ. (ลา้นบาท) 

2564 145.000 

2565 401.000 

2566 183.124 

รวม 792.124 

  
                   3. มอบหมาย สพพ. ด าเนนิการกูเ้งนิ จ านวน 729.124 ลา้นบาท ตามรูปแบบและเงือ่นไขที่
ก าหนด 



                   4. กรณีเมยีนมาผดินัดช าระหน้ี ใหรั้ฐบาลจัดสรรเงนิงบประมาณให ้สพพ. ตามจ านวนทีช่ าระ
หน้ี            ทัง้ตน้เงนิและดอกเบีย้เพือ่ช าระคนืแหลง่เงนิกูไ้ปกอ่น และเมือ่ สพพ. สามารถเรยีกเก็บหน้ีไดจ้ะน า
เงนิดังกลา่วสง่คนืคลังตอ่ไป 
                   สาระส าคญัของเรือ่ง 
                   1. คณะกรรมการบรหิารส านักงานความร่วมมอืพัฒนาเศรษฐกจิกับประเทศเพือ่นบา้น (คพพ.) ใน
การประชมุ คพพ. ครัง้ที ่11/2556 เมือ่วันที ่20 พฤศจกิายน 2556 ครัง้ที ่9/2561 เมือ่วันที ่29 กันยายน 2561 
และครัง้ที ่2/2563 เมือ่วันที ่19 กมุภาพันธ ์2563 ไดม้มีตอินุมัตกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกเ่มยีนมา
เพือ่เป็นคา่ใชจ่้ายส าหรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมอืงยา่งกุง้ ภายในวงเงนิ 1,458.248 ลา้นบาท เพือ่
ด าเนนิการกอ่สรา้ง/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้ายอ่ยและสายสง่ในเขต North Okkalapa ในรูปแบบเงนิกูเ้งือ่นไขผอ่น
ปรน (Concessional Loan) ทัง้จ านวน ซึง่ใชแ้หลง่เงนิจาก 2 สว่น คอื สว่นที ่1 ขอรบัจดัสรรเงนิ
งบประมาณแผน่ดนิเป็นรายปี จ านวน 3 ปี (ตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) โดยส านักงานความ
ร่วมมอืพัฒนาเศรษฐกจิกับประเทศเพือ่นบา้น (องคก์ารมหาชน) (สพพ.) จะเสนอขอใหส้ านักงบประมาณ 
(สงป.) จัดสรรเงนิงบประมาณแผน่ดนิเป็นรายปี วงเงนิ 729.124 ลา้นบาท และสว่นที ่2 สพพ. จะกูเ้งนิ
จากสถาบนัการเงนิภายในประเทศ วงเงนิ 729.124 ลา้นบาท  ตามรปูแบบและเงือ่นไขทีก่ าหนด ทัง้น้ี
ในกรณีทีเ่มยีนมาผดิช าระหน้ี ขอใหรั้ฐบาลจัดสรรเงนิงบประมาณให ้สพพ. ตามจ านวนทีช่ าระหน้ีทัง้ตน้เงนิและ
ดอกเบีย้เพือ่ช าระคนืแหลง่เงนิกูไ้ปกอ่น และเมือ่ สพพ. สามารถเรยีกเก็บหน้ีไดจ้ะน าเงนิดังกลา่วสง่คนืคลัง
ตอ่ไป ซึง่ สงป. ไดพ้จิารณาเรือ่งดังกลา่วแลว้ไมขั่ดขอ้งที ่สพพ. จะเสนอเรือ่งน้ีตอ่คณะรัฐมนตร ีโดยมี
ความเห็นเพิม่เตมิวา่ เน่ืองจากสถานการณ์ทางเศรษฐกจิในปัจจุบันมแีนวโนม้ทีจ่ะถดถอยและมปัีจจัยเสีย่งใน
เรือ่งตา่ง ๆ เชน่ การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงครามการคา้ ความผันผวน
ของอัตราแลกเปลีย่น เป็นตน้ สพพ. จงึควรตระหนักถงึความส าคญัและก าหนดแนวทางและวธิกีารบรหิารจัดการ
เพือ่รองรับความเสีย่งในทกุปัจจัยทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตอยา่งรอบคอบ 
                   2. การใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกเ่มยีนมาส าหรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าใน
เมอืง                ยา่งกุง้ดังกลา่วสง่ผลดตีอ่ทัง้เมยีนมาและไทย ส าหรบัเมยีนมา โครงการดังกลา่วจะชว่ยเพิม่
ประสทิธภิาพในการจ าหน่ายไฟฟ้า สามารถรองรับความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้และการขยายตัวทาง
เศรษฐกจิ การคา้ และการลงทนุทีเ่พิม่สงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง กอ่ใหเ้กดิการยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนใน
เมยีนมา อกีทัง้สรา้งความเชือ่ม่ันตอ่             นักลงทนุทัง้ชาวไทยและตา่งชาต ิส าหรบัไทย การใหค้วาม
ชว่ยเหลอืทางการเงนิดังกลา่วเป็นการสนับสนุนการผลติ การคา้ และบรกิารของผูป้ระกอบการไทย รวมถงึการ
จา้งงานในประเทศไทย อกีทัง้จะชว่ยดงึดดูนักลงทนุชาวไทยใหเ้ขา้ไปลงทนุในเมยีนมามากขึน้ เน่ืองจาก 
สพพ. ไดก้ าหนดเงือ่นไขใหเ้มยีนมาใชว้ัสดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ จากประเทศไทยไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของมลูคา่
สญัญา รวมทัง้ก าหนดใหใ้ชบ้รกิารผูรั้บเหมากอ่สรา้งและวศิวกรควบคมุงานจากประเทศไทยเป็นผูด้ าเนนิ
โครงการ อกีทัง้สามารถสรา้งความสมัพันธอ์ันดรีะหวา่งทัง้สองประเทศอกีดว้ย ทัง้น้ี ทีผ่า่นมารัฐบาลไทยเคยให ้
ความชว่ยเหลอืแกเ่มยีนมาผา่น สพพ. มาแลว้ 1 ครัง้ โดยคณะรัฐมนตรไีดม้มีต ิ(24 ธันวาคม 2562) อนุมตักิาร
ใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ (เงนิกู)้ แกเ่มยีนมา เพือ่เป็นคา่ใชจ่้ายส าหรับโครงการพัฒนาเมอืงภายใตร้ะเบยีง
เศรษฐกจิอนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง ระยะที ่3 ในสว่นของเมอืงเมยีวด ีนอกจากน้ี รัฐบาลไทยยังเคยใหค้วาม
ชว่ยเหลอืแกเ่มยีนมาในลกัษณะเงนิใหเ้ปลา่ดว้ย โดยคณะรัฐมนตรมีมีต ิ(4 มถินุายน 2558) อนุมัตเิงนิ
ชว่ยเหลอืแบบใหเ้ปลา่แกเ่มยีนมา จ านวน 1,000 ลา้นบาท เพือ่ใชใ้นการด าเนนิโครงการกอ่สรา้งทางเลีย่งเมอืง
แมส่อด พรอ้มสะพานขา้มแมน่ ้าเมย แหง่ที ่2 (กรมทางหลวง) 
                    3. ในประเดน็ที ่สพพ. จะขอใหรั้ฐบาลจดัสรรเงนิงบประมาณให ้สพพ. ตามจ านวนทีช่ าระหน้ี
ทัง้            ตน้เงนิและดอกเบีย้เพือ่ช าระคนืแหลง่เงนิกูไ้ปกอ่นในกรณีทีเ่มยีนมาผดินัดช าระหน้ี นัน้ เน่ืองจาก
คณะรัฐมนตรไีดเ้คยมมีต ิ(24 ธันวาคม 2562) เกีย่วกับการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกส่าธารณรัฐแหง่
สหภาพเมยีนมา เพือ่เป็นคา่ใชจ่้ายส าหรับโครงการพัฒนาเมอืงภายใตร้ะเบยีงเศรษฐกจิอนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง 
ระยะที ่3 ในสว่นของเมอืง            เมยีวด ีโดยในกรณีทีส่าธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาผดินัดช าระหน้ี ให ้
กระทรวงการคลัง โดย สพพ. พจิารณาใชเ้งนิสะสมของหน่วยงานในการช าระตน้เงนิและดอกเบีย้คนืแหลง่เงนิกู ้
เป็นล าดบัแรก ดังนัน้ เพือ่ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกับการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกเ่มยีนมาตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรดีังกลา่วเห็นควรให ้สพพ. ใชเ้งนิสะสมของหนว่ยงานในการช าระตน้เงนิและดอกเบีย้คนื
แหลง่เงนิกูเ้ป็นล าดบัแรก และก าหนดแนวทางและวธิกีารบรหิารจดัการเพือ่รองรบัความเสีย่งทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ในอนาคต  
  



19. เรือ่ง หนงัสอืขอ้ตกลงรบัความชว่ยเหลอืแบบใหเ้ปลา่จากธนาคารโลก ส าหรบัโครงการลดและ
เลกิใช ้               สารไฮโดรคลอโรฟลโูอโรคารบ์อน ระยะที ่2 (HCFC Phase Out Project State 2) 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบร่างหนังสอืขอ้ตกลงรับความชว่ยเหลอืแบบใหเ้ปลา่จากธนาคารโลก 
ส าหรับโครงการลดและเลกิใชส้ารไฮโดรคลอโรฟลโูอโรคารบ์อน ระยะที ่2 (ร่างหนังสอืขอ้ตกลงฯ) (HCFC 
Phase Out Project Stage 2) พรอ้มอนุมัตใิหใ้ชว้ธิกีารระงับขอ้พพิาทดว้ยวธิอีนุญาโตตลุาการ ซึง่เป็นไปตาม
เงือ่นไขทีก่ าหนดในเงือ่นไขมาตรฐานส าหรับกองทนุใหค้วามชว่ยเหลอืแบบใหเ้ปลา่ของธนาคารโลกจาก
กองทนุตา่ง ๆ (Standard Conditions) ฉบับวันที ่29 มนีาคม 2562 โดย มอบหมายใหก้ระทรวงการ
ตา่งประเทศ (กต.) เป็นผูอ้อกหนังสอืมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ใหก้ระทรวงการคลัง (กค.) โดยรองปลัด
กระทรวงการคลัง หวัหนา้กลุม่ภารกจิดา้นรายจ่ายและหน้ีสนิ เป็นผูล้งนามในหนังสอืขอ้ตกลงฯ ในนามรัฐบาล
แหง่ราชอาณาจกัรไทย              ตามทีก่ระทรวงการคลังเสนอ 
(กค. จะลงนามรับความชว่ยเหลอืแบบใหเ้ปลา่จากธนาคารโลกส าหรับโครงการดังกลา่วภายในเดอืนกรกฎาคม 
2563) 
                   สาระส าคญัของเรือ่ง 
                   1. ธนาคารโลกไดแ้จง้อนุมัตคิวามชว่ยเหลอืแบบใหเ้ปลา่แกป่ระเทศไทย ส าหรับโครงการลด
และ            เลกิใชส้ารไฮโดรคลอโรฟลโูอโรคารบ์อน ระยะที ่2 (HCFC Phase Out Project Stage 2) วงเงนิ
รวม 5,083,929 ดอลลารส์หรัฐ จากกองทนุอนุรักษ์โอโซนทีม่ธีนาคารโลกเป็นผูบ้รหิารกองทนุ มวีตัถปุระสงค์
เพือ่สนับสนุนการลดปรมิาณการใชส้ารไฮโดรคลอโรฟลโูอโรคารบ์อน (HCFC) ทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมการผลติ
สเปรยโ์ฟมและตูแ้ชเ่ย็น โดยมกีระทรวงอตุสาหกรรม (กรมโรงงานอตุสาหกรรม) และธนาคารออมสนิเป็น
หน่วยงานด าเนนิโครงการ และมรีะยะสิน้สดุโครงการในวนัที ่31 ธันวาคม 2566 ตอ่มาธนาคารโลกไดส้ง่ร่าง
หนังสอืขอ้ตกลงรับความชว่ยเหลอืแบบใหเ้ปลา่ (Grant Agreement) เพือ่ใหก้ระทรวงการคลังในนามรัฐบาล
แหง่ราชอาณาจักรไทยลงนามยนืยันรับความชว่ยเหลอื โดยร่างหนังสอืขอ้ตกลงฯ มสีาระส าคญัเป็นการก าหนด
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขส าหรับประเทศไทยในการรับเงนิชว่ยเหลอืแบบใหเ้ปลา่จากธนาคารโลกเพือ่
น าไปใชใ้นการด าเนนิโครงการฯ และไดก้ าหนดหนา้ทีใ่หแ้ตล่ะฝ่ายตอ้งปฏบิัต ิเชน่ ประเทศไทยตอ้งปฏบิตัติาม
ขอ้ก าหนดในเรือ่งตา่ง ๆ เชน่ การจัดซือ้จัดจา้งและการประเมนิผล เป็นตน้ ทัง้น้ี การขอรับความชว่ยเหลอื
ดังกลา่วเป็นการด าเนนิการตอ่เน่ืองจากโครงการในระยะที ่1 ตามทีค่ณะรักษาความสงบแหง่ชาตไิดม้มีติ
เห็นชอบไวเ้มือ่วันที ่24 มถินุายน 2557 
                   2. โดยทีข่อ้ก าหนดและหลกัเกณฑม์าตรฐานของการใหค้วามชว่ยเหลอืแบบใหเ้ปลา่จาก
ธนาคารโลก (Standard Conditions) ใน Article V Section 5.03 ไดก้ าหนดเงือ่นไขไวว้า่ หากเกดิกรณีพพิาท
ทีคู่ส่ญัญา                ไมส่ามารถหาขอ้ยตุไิด ้ใหม้กีารจัดตัง้คณะอนุญาโตตลุาการเพือ่เป็นผูพ้จิารณาระงับขอ้
พพิาท ซึง่เป็นวธิปีฏบิัตติามหลกัเกณฑม์าตรฐานของธนาคารโลกทีใ่ชบ้ังคบักับทกุประเทศ กระทรวงการคลังจงึ
ขอเสนอคณะรัฐมนตรอีนุมัตใิหใ้ชว้ธิกีารระงับขอ้พพิาทดว้ยวธิอีนุญาโตตลุาการดว้ย 
  
20. เรือ่ง ขอความเห็นชอบรา่งเอกสารทีจ่ะมกีารรบัรองระหวา่งการประชุมรฐัมนตรขีนสง่อาเซยีน-จนี 
สมยัพเิศษ วา่ดว้ยโควดิ-19 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตใิหค้วามเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรขีนสง่อาเซยีน-จนี วา่ดว้ยการ
เสรมิสรา้งการขนสง่และโลจสิตกิสท์ีร่าบรืน่เพือ่ตอ่สูก้ับโควดิ-19 และการกระตุน้เศรษฐกจิ ทัง้น้ี หากมคีวาม
จ าเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ขเอกสารทีไ่มใ่ชส่าระส าคญั หรอืไมขั่ดตอ่ผลประโยชนข์องประเทศไทย ใหก้ระทรวง
คมนาคมด าเนนิการตอ่ไปไดโ้ดยไมต่อ้งขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรอีกีครัง้  โดยใหรั้ฐมนตรวีา่การ
กระทรวงคมนาคมหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายร่วมรับรองเอกสารฉบบัดังกลา่วตอ่ไป ตามทีก่ระทรวงคมนาคมเสนอ 
                   สาระส าคญั 
                   1. แถลงการณ์ร่วมเป็นเอกสารวา่ดว้ยความมุง่ม่ันในการร่วมมอืกันระหวา่งอาเซยีนและจนีในการ
ตอ่สูก้ับการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ทีส่ง่ผลกระทบอยา่งรุนแรงตอ่เศรษฐกจิโลก การเดนิทางและการ
ทอ่งเทีย่ว อตุสาหกรรมการผลติ การคา้ปลกี การคมนาคม และการบรกิารดา้นอืน่ ๆ รวมทัง้การหยดุชะงักของ
หว่งโซอ่ปุทานและตลาดการเงนิ โดยด าเนนิมาตรการตอบสนองดา้นการขนสง่ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งทันทว่งทแีละมี
ประสทิธผิล โดยการด าเนนิมาตรการดังกลา่วจะตอ้งค านงึถงึดา้นสาธารณสขุและเศรษฐกจิของประเทศสมาชกิ
อาเซยีนและจนี เพือ่สรา้งความสมดลุระหวา่งความปลอดภัยดา้นสาธารณสขุ และบรรเทาผลกระทบทาง
เศรษฐกจิและสงัคมในขณะเดยีวกันดว้ย 
                   2. การขนสง่และโลจสิตกิสม์บีทบาทส าคัญและเป็นแถวหนา้ของโลกมาอยา่งตอ่เน่ืองในการ



ตอบสนองตอ่การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในการท าใหก้ารจัดหาสนิคา้และบรกิารจ าเป็น รวมถงึอาหาร 
เวชภัณฑ ์และผลผลติทางการเกษตรทีส่ าคญั เป็นไปอยา่งราบรืน่และตรงตอ่เวลา โดยอาเซยีนและจนีจะ
ร่วมมอืกันอยา่งย่ังยนืและเป็นหนึง่เดยีวกันในการเสรมิสรา้งความแข็งแกร่งตอ่การตอบสนองตอ่การแพร่ระบาด 
ดังน้ี 
                             (1) เสรมิสรา้งความแข็งแกร่งของความร่วมมอืดา้นการขนสง่และโลจสิตกิสใ์นการ
ตอบสนองตอ่การแพร่ระบาด เพือ่ใหม่ั้นใจวา่จะไมเ่กดิอปุสรรคตอ่การขนสง่สนิคา้ทีจ่ าเป็นขา้มพรมแดน รวมถงึ
อาหาร ยาและเวชภัณฑส์ าคญั ผลติภัณฑท์างการเกษตร และสนิคา้และบรกิารอืน่ ๆ 
                             (2) ด าเนนิมาตรการอยา่งแข็งขันเพือ่สรา้งความเชือ่ม่ันวา่ การขนสง่วัสดแุละสนิคา้
จ าเป็น รวมทัง้การอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นในการเขา้ ออก และผา่น ของวัสดแุละสนิคา้ โดยหลกีเลีย่งการ
หยดุชะงัก 
                             (3) สง่เสรมิความร่วมมอืและประสานงานกับองคก์ารตา่ง ๆ ภายใตอ้งคก์าร
สหประชาชาต ิไดแ้ก ่องคก์ารอนามัยโลก องคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ องคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง
ประเทศ รวมถงึองคก์ารตา่ง ๆ ภายใตก้รอบความร่วมมอือืน่ อาท ิองคก์ารการคา้โลก ในขณะเดยีวกันเนน้ย ้าการ
ปฏบิัตติามมาตรฐานสากลทีไ่ดรั้บการยอมรับในการตรวจปลอ่ยสนิคา้และการอ านวยความสะดวกในการขนสง่
และหลกีเลีย่งขอ้จ ากัดทีไ่มจ่ าเป็นในการขนสง่จราจร โดยม่ันใจวา่จะมกีารเปิดทา่เรอืเพือ่ใหโ้ลจสิตกิสร์ะหวา่ง
ประเทศเป็นไปอยา่งราบรืน่ 
                             (4) สนับสนุนใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนนิการอยา่งตอ่เน่ืองในการขยายระยะเวลา
ใบอนุญาตเรอืและคนประจ าเรอื รวมถงึการแลกเปลีย่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ในขณะเดยีวกันก็ยังคงใหค้วามส าคญั
ตอ่การเดนิเรอือยา่งปลอดภัย เพือ่ใหห้ว่งโซอ่ปุทานเป็นไปอยา่งราบรืน่และมปีระสทิธภิาพ 
                             (5) ยกระดับการแลกเปลีย่นขอ้มลู ความรู ้และแนวปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิ เพือ่ร่วมกันยกระดับ
ขดีความสามารถในการควบคมุการแพร่ระบาด ณ ดา่นพรมแดนทางบก ทางน ้า และทางอากาศ เสรมิสรา้งการ
ฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแพร่ระบาดและการป้องกันใหแ้กเ่จา้หนา้ทีภ่าคสนามในเครอืขา่ยการขนสง่ ป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสขา้มพรมแดน และลดความเสีย่งของกลุม่ทีน่ าเชือ้โรคเขา้ประเทศ 
                             (6) ร่วมมอืกันอยา่งตอ่เน่ืองระหวา่งอาเซยีนและจนีผา่นเครอืขา่ยและเวททีีม่อียู ่ภายใต ้
กรอบรัฐมนตรขีนสง่อาเซยีน แสวงหาความเป็นไปไดใ้นการอ านวยความสะดวกในการเตรยีมการเดนิทาง โดย
คอ่ย ๆ ลดขอ้จ ากดัดา้นการเดนิทางลง แตยั่งคงเคารพซึง่การป้องกันสขุภาพ แสวงหานโยบายร่วมทีเ่ป็นไปได ้
เพือ่รองรับและสนับสนุนความเชือ่มโยงดา้นการขนสง่ หว่งโซอ่ปุทานโลก หว่งโซอ่ตุสาหกรรม และหว่งโซ่

คณุคา่ของโลกได ้
                             (7) ด าเนนิการพจิารณาการน าประเด็นดังกลา่วเขา้สูว่าระการประชมุระดับสงูสดุตาม
ความเหมาะสม 
                   ทัง้น้ี การประชมุรัฐมนตรขีนสง่อาเซยีน-จนี สมัยพเิศษ วา่ดว้ยโควดิ-19 ดว้ยระบบการประชมุ
ทางไกล จะมขีึน้ในวันที ่16 กรกฎาคม 2563 น้ี 
  
21.  เรือ่ง รา่งปฏญิญาระดบัรฐัมนตรขีองการประชมุเวทหีารอืทางการเมอืงระดบัสงูวา่ดว้ยการพฒันา
ทีย่ ัง่ยนื (High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจ าปี ค.ศ. 
2020 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบตอ่ร่างปฏญิญาระดับรัฐมนตรขีองการประชมุเวทหีารอืทางการเมอืง
ระดับสงูวา่ดว้ยการพัฒนาทีย่ั่งยนื (High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) 
ประจ าปี ค.ศ. 2020 ทัง้น้ี หากมคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปรับปรุงร่างปฏญิญาฯ ในสวนทีไ่มใ่ชส่าระส าคญัหรอืไม่
ขัดตอ่ผลประโยชนข์องประเทศไทย ใหก้ระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) สามารถด าเนนิการไดต้ามความ
เหมาะสม โดยใหน้ าเสนอคณะรัฐมนตรทีราบภายหลัง โดยเห็นชอบใหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ
หรอืเอกอัครราชทตูคณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาต ิณ นครนวิยอรก์ ร่วมรับรองร่างปฏญิญาระดับ
รัฐมนตรขีองการประชมุ HLPF ประจ าปี ค.ศ. 2020 ตามทีก่ระทรวงการตา่งประเทศ เสนอ 
                   สาระส าคญัของรา่งปฏญิญาฯ มเีน้ือหาแสดงเจตนารมณ์ทางการเมอืงของประเทศสมาชกิ
สหประชาชาตทิีจ่ะร่วมกันด าเนนิการเพือ่บรรลวุาระการพฒันาทีย่ั่งยนื ค.ศ. 2030 และตอบสนองและฟ้ืนฟจูาก
วกิฤตโิควดิ-19 ในระดับโลก โดยยดึมั่นในความร่วมมอืระหวา่งประเทศและระบบพหภุาค ีโดยครอบคลมุประเด็น
ดา้นการพัฒนาทีย่ั่งยนืทัง้ 3 มติ ิไดแ้ก ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม อาท ิการขจัดความยากจน การ
เสรมิสรา้งความเสมอภาคระหวา่งเพศ การเสรมิสรา้งหุน้สว่นความร่วมมอืระดบัโลก การเสรมิสรา้งสนัตภิาพ การ



ลดความเสีย่งจากภัยพบิัต ิการสง่เสรมิคณุภาพชวีติของคน ระบบสาธารณสขุและการคุม้ครองทางสงัคม ความ
มั่นคงทางอาหาร การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การพัฒนาเทคโนโลยดีา้นพลังงานและโครงสรา้งพืน้ฐานที่
ย่ังยนื การฟ้ืนฟสูภาพสิง่แวดลอ้มและระบบนเิวศ การสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม การ
ด าเนนิการตามวาระปฏบิัตกิารแอดดสิอาบาบา (Addis Ababa Action Agenda) การสรา้งขดีความสามารถดา้น
สถติ ิการใชป้ระโยชนจ์ากรายงานผลการด าเนนิงานตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิโดย
สมัครใจ และสง่เสรมิการมสีว่นร่วมจากทกุภาคสว่น เป็นตน้ ซึง่สอดคลอ้งกับนโยบายและผลประโยชนข์องไทย 
โดยไมม่ถีอ้ยค าหรอืบรทิบใดทีมุ่ง่จะกอ่ใหเ้กดิพันธกรณีภายใตบ้ังคบัของกฎหมายระหวา่งประเทศ จงึไมเ่ป็น
สนธสิญัญาตามกฎหมายระหวา่งประเทศ และไมเ่ป็นหนังสอืสญัญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560  
  

แตง่ต ัง้ 

22. เรือ่ง การแตง่ต ัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทวชิาการระดบัทรงคณุวฒุ ิ
(กระทรวงการคลงั) 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมตัติามทีรั่ฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลังเสนอแตง่ตัง้ นายธ ารงค ์ทอง
ตนั ผูอ้ านวยการกองบรหิารทีร่าชพัสดภุมูภิาค กรมธนารักษ์ ใหด้ ารงต าแหน่ง ทีป่รกึษาดา้นพฒันาการประเมนิ
ราคาอสงัหารมิทรัพย ์(นักวเิคราะหน์โยบายและแผนทรงคณุวฒุ)ิ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ตัง้แตว่ันที ่18 
มนีาคม 2563 ซึง่เป็นวันทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นสมบรูณ์ ทัง้น้ี ตัง้แตว่ันทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม
แตง่ตัง้                เป็นตน้ไป 
  
23. เรือ่ง การแตง่ต ัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทบรหิาร ระดบัสงู 
กระทรวงมหาดไทย 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอการแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืน
สามัญ สงักัดกระทรวงมหาดไทย ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิาร ระดับสงู จ านวน 36 ราย ดังน้ี 
                   1. ใหน้ายชยาวธุ จนัทร พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวดั (นักปกครอง ระดับสงู) จังหวดั
ราชบรุ ีส านักงานปลดักระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองปลดักระทรวง (นักบรหิาร ระดับสงู) ส านักงาน
ปลัดกระทรวง   
                    2. ใหน้ายนริตัน ์พงษส์ทิธถิาวร พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวดั (นักปกครอง ระดับสงู) 
จังหวดัอดุรธานี ส านักงานปลัดกระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบรหิาร ระดับสงู) 
ส านักงานปลดักระทรวง  
                   3. ใหน้ายอรรษษิฐ ์สมัพนัธรตัน ์พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสงู) 
จังหวดัตาก ส านักงานปลัดกระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบรหิาร ระดับสงู) 
ส านักงานปลดักระทรวง     
                   4. ใหน้ายชยัชาญ สทิธวิริชัธรรม พน้จากต าแหน่งทีป่รกึษาดา้นประสทิธภิาพ (นักวเิคราะห์
นโยบายและแผน ระดับทรงคณุวฒุ)ิ กรมทีด่นิ และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจ
ราชการกระทรวง ระดบัสงู) ส านักงานปลดักระทรวง 
                   5. ใหน้ายเสถยีร เจรญิเหรยีญ พน้จากต าแหน่งวศิวกรใหญ ่(วศิวกรโยธา ระดับ
ทรงคณุวฒุ)ิ                 กรมโยธาธกิารและผังเมอืง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง 
(ผูต้รวจราชการกระทรวง ระดับสงู) ส านักงานปลัดกระทรวง 
                   6. ใหน้ายบญุธรรม เลศิสขุเีกษม พน้จากต าแหน่งรองปลดักระทรวง (นักบรหิาร ระดบัสงู) 
ส านักงานปลดักระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอธบิด ี(นักบรหิาร ระดับสงู) กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
                   7. ใหน้ายพรพจน ์เพ็ญพาส พน้จากต าแหน่งรองปลดักระทรวง (นักบรหิาร 
ระดับสงู)                ส านักงานปลดักระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอธบิด ี(นักบรหิาร ระดับสงู) กรม
โยธาธกิารและผังเมอืง 
                   8. ใหน้ายทรงพล ใจกริม่ พน้จากต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวง 
ระดับสงู) ส านักงานปลดักระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวัด (นักปกครอง 
ระดับสงู)              จังหวดักาฬสนิธุ ์ส านักงานปลัดกระทรวง 
                   9. ใหน้ายสธุ ีทองแยม้ พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวดั (นักปกครอง 



ระดับสงู)                   จังหวดัอ านาจเจรญิ ส านักงานปลัดกระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการ
จังหวดั (นักปกครอง ระดับสงู) จังหวดัจันทบรุ ีส านักงานปลัดกระทรวง 
                   10. ใหน้ายไมตร ีไตรตลิานนัท ์พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวัด (นักปกครอง 
ระดับสงู)              จังหวดัสโุขทัย ส านักงานปลัดกระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวัด 
(นักปกครอง ระดับสงู) จังหวัดฉะเชงิเทรา ส านักงานปลดักระทรวง 
                   11. ใหน้ายสมบรูณ์ ศริเิวช พน้จากต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวง 
ระดับสงู) ส านักงานปลดักระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวัด (นักปกครอง 
ระดับสงู)                จังหวดัชยันาท ส านักงานปลัดกระทรวง 
                   12. ใหน้ายภญิโญ ประกอบผล พน้จากต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการ
กระทรวง ระดับสงู) ส านักงานปลัดกระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวัด (นักปกครอง 
ระดับสงู)               จังหวัดตราด ส านักงานปลดักระทรวง  
                   13. ใหน้ายอ าพล องัคภากรณก์ลุ พน้จากต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการ
กระทรวง ระดับสงู) ส านักงานปลัดกระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวัด (นักปกครอง 
ระดับสงู) จังหวัดนครนายก ส านักงานปลดักระทรวง  
                   14. ใหน้ายสรุศกัดิ ์เจรญิศริโิชต ิพน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวดั (นักปกครอง ระดับสงู) 
จังหวดัระยอง ส านักงานปลดักระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวดั (นักปกครอง ระดับสงู) 
จังหวดันครปฐม ส านักงานปลัดกระทรวง   
                   15. ใหน้ายไกรสร กองฉลาด พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวดั (นักปกครอง 
ระดับสงู)               จังหวัดสรุนิทร ์ส านักงานปลดักระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวดั 
(นักปกครอง ระดับสงู) จังหวัดนครพนม ส านักงานปลดักระทรวง 
                   16. ใหน้ายไกรศร วศิษิฎว์งศ ์พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวดั (นักปกครอง 
ระดับสงู)                  จังหวัดปัตตานี ส านักงานปลัดกระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวดั 
(นักปกครอง ระดับสงู) จังหวัดนครศรธีรรมราช ส านักงานปลัดกระทรวง 
                   17. ใหน้ายสริริฐั ชุมอปุการ พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวดั (นักปกครอง 
ระดับสงู)                 จังหวดัพจิติร ส านักงานปลัดกระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวัด 
(นักปกครอง ระดับสงู)               จังหวัดนครสวรรค ์ส านักงานปลดักระทรวง 
                   18. ใหน้ายนพิทัธ ์บญุหลวง พน้จากต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการ
กระทรวง ระดับสงู) ส านักงานปลัดกระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวัด (นักปกครอง 
ระดับสงู)                      จังหวดัน่าน ส านักงานปลัดกระทรวง   
                   19. ใหน้ายชยัวฒัน ์ชืน่โกสมุ พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวัด (นักปกครอง 
ระดับสงู)                  จังหวัดเลย ส านักงานปลัดกระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวดั 
(นักปกครอง ระดับสงู) จังหวัดปทมุธานี ส านักงานปลดักระทรวง 
                   20. ใหน้ายวรพนัธุ ์สวุณัณุสส ์พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวัด (นักปกครอง 
ระดับสงู)                 จังหวดัสระแกว้ ส านักงานปลัดกระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวดั 
(นักปกครอง ระดับสงู) จังหวัดปราจนีบรุ ีส านักงานปลดักระทรวง 
                   21. ใหน้ายราชติ สดุพุม่ พน้จากต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวง 
ระดับสงู) ส านักงานปลดักระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสงู) 
จังหวดัปัตตานี ส านักงานปลัดกระทรวง    
                   22. ใหน้ายรงัสรรค ์ตนัเจรญิ พน้จากต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการ
กระทรวง ระดับสงู) ส านักงานปลัดกระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวัด (นักปกครอง 
ระดับสงู) จังหวัดพจิติร ส านักงานปลัดกระทรวง     
                   23. ใหน้ายรณชยั จติรวเิศษ พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวดั (นักปกครอง ระดับสงู) 
จังหวดัหนองคาย ส านักงานปลัดกระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวดั (นักปกครอง 
ระดับสงู) จังหวัดพษิณุโลก ส านักงานปลดักระทรวง 
                   24. ใหน้ายกฤษณ์ คงเมอืง พน้จากต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวง 
ระดับสงู) ส านักงานปลดักระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสงู) 
จังหวดัเพชรบรูณ์ ส านักงานปลัดกระทรวง     
                   25. ใหน้ายชยนัต ์ศริมิาศ พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวดั (นักปกครอง ระดับสงู) จังหวดั



มกุดาหาร ส านักงานปลดักระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวดั (นักปกครอง ระดับสงู) 
จังหวดัรอ้ยเอ็ด ส านักงานปลัดกระทรวง 
                   26. ใหน้ายชาญนะ เอีย่มแสง พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดบัสงู) 
จังหวดันครปฐม ส านักงานปลัดกระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นักปกครอง 
ระดับสงู) จังหวัดระยอง ส านักงานปลดักระทรวง 
                   27. ใหน้ายรณภพ เหลอืงไพโรจน ์พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวดั (นักปกครอง 
ระดับสงู) จังหวัดชยันาท ส านักงานปลดักระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวัด (นักปกครอง 
ระดับสงู) จังหวัดราชบรุ ีส านักงานปลดักระทรวง 
                   28. ใหน้ายนวิฒัน ์รุง่สาคร พน้จากต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวง 
ระดับสงู) ส านักงานปลดักระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวัด (นักปกครอง 
ระดับสงู)                 จังหวดัลพบรุ ีส านักงานปลัดกระทรวง      
                   29. ใหน้ายชยัธวชั เนยีมศริ ิพน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวดั (นักปกครอง 
ระดับสงู)                   จังหวดักาฬสนิธุ ์ส านักงานปลดักระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการ
จังหวดั (นักปกครอง ระดับสงู) จังหวดัเลย ส านักงานปลดักระทรวง 
                   30. ใหน้ายวนัชยั คงเกษม พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวดั (นักปกครอง 
ระดับสงู)                จังหวดัรอ้ยเอ็ด ส านักงานปลัดกระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวดั 
(นักปกครอง ระดับสงู) จังหวัดสมทุรปราการ ส านักงานปลัดกระทรวง 
                   31. ใหน้ายเกยีรตศิกัดิ ์จนัทรา พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวดั (นักปกครอง 
ระดับสงู)              จังหวดัมหาสารคาม ส านักงานปลัดกระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการ
จังหวดั (นักปกครอง ระดับสงู) จังหวดัสระแกว้ ส านักงานปลัดกระทรวง 
                   32. ใหน้ายณฐัภทัร สวุรรณประทปี พน้จากต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการ
กระทรวง ระดับสงู) ส านักงานปลัดกระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวัด (นักปกครอง 
ระดับสงู) จังหวัดสพุรรณบรุ ีส านักงานปลดักระทรวง      
                   33. ใหน้ายสวุพงศ ์กติภิทัยพ์บิลูย ์พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดับสงู) 
จังหวดัแมฮ่อ่งสอน ส านักงานปลัดกระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวัด (นักปกครอง 
ระดับสงู) จังหวัดสรุนิทร ์ส านักงานปลดักระทรวง 
                   34. ใหน้ายประเสรฐิ ลอืชาธนานนท ์พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวดั (นักปกครอง 
ระดับสงู) จังหวัดยโสธร ส านักงานปลดักระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวัด (นักปกครอง 
ระดับสงู) จังหวัดหนองคาย ส านักงานปลดักระทรวง 
                   35. ใหน้ายทวปี บตุรโพธิ ์พน้จากต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวง 
ระดับสงู) ส านักงานปลดักระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวัด (นักปกครอง 
ระดับสงู)                จังหวดัอ านาจเจรญิ ส านักงานปลดักระทรวง       
                   36. ใหน้ายสยาม ศริมิงคล พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสงู) จังหวัด
นครพนม ส านักงานปลัดกระทรวง และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสงู) 
จังหวดัอดุรธานี ส านักงานปลัดกระทรวง 
                   ตัง้แตว่ันที ่1 ตลุาคม 2563 ทัง้น้ี ตัง้แตว่นัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม
แตง่ตัง้ เป็นตน้ไป 
  
24. เรือ่ง การขอความเห็นชอบการตอ่เวลาการด ารงต าแหนง่ผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสมีา
และ จงัหวดัชลบรุ ี
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบตามทีก่ระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอใหน้ายวเิชยีร จนัทร
โณทยั    ผูว้า่ราชการจังหวดั (นักปกครองสงู) จังหวัดนครราชสมีา ปฏบิัตหินา้ทีใ่นต าแหน่งผูว้า่ราชการจังหวัด
นครราชสมีา ตอ่ไปอกี เป็นเวลา 1 ปี (ครัง้ที ่2) ตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2563 ถงึวันที ่30 กันยายน 2564 และให ้
นายภคัรธรณ์ เทยีนไชย ผูว้า่ราชการจังหวัด (นักปกครองสงู) จังหวดัชลบรุ ีปฏบิัตหินา้ทีใ่นต าแหน่งผูว้า่
ราชการจังหวดัชลบรุ ีตอ่ไปอกี เป็นเวลา 1 ปี (ครัง้ที ่1) ตัง้แตว่ันที ่1 ตลุาคม 2563 ถงึวันที ่30 กันยายน 2564 
  
25. เรือ่ง แตง่ต ัง้และก าหนดอตัราเงนิเดอืนของผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย 
                   คณะรัฐมนตรมีตเิห็นชอบตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ การ



แตง่ตัง้       นายณกรณ์ ตรรกวริพทั เป็นผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย โดยใหไ้ดรั้บคา่ตอบแทนคงทีใ่น
อัตราเดอืนละ 140,000 บาท               ตามมตคิณะกรรมการการยางแหง่ประเทศไทยในการประชมุครัง้ที ่
6/2563 เมือ่วันที ่23 เมษายน 2563 และครัง้ที ่7/2563 เมือ่วันที ่28 พฤษภาคม 2563 ซึง่กระทรวงการคลังได ้
ใหค้วามเห็นชอบแลว้ โดยใหม้ผีลตัง้แตว่ันทีล่งนามในสญัญาจา้งเป็นตน้ไปแตไ่มก่อ่นวันทีค่ณะรัฐมนตรมีมีต ิ
และใหน้ายณกรณ์ ตรรกวพัิท ลาออกจากการเป็นพนักงานของรัฐวสิาหกจิกอ่นลงนามในสญัญาจา้งดว้ย   
  
  
26. เรือ่ง การแตง่ต ัง้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการนคิมอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงอตุสาหกรรมเสนอแตง่ตัง้ประธานกรรมการและกรรมการ
ในคณะกรรมการการนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย รวม 10 คน เน่ืองจากประธานกรรมการและกรรมการ
เดมิจะครบวาระการด ารงต าแหน่งสามปี ในวันที ่24 กรกฎาคม 2563 ดังน้ี 
                   1. นายนรนิทร ์กัลยาณมติร                            ประธานกรรมการ 
                   2. นายสรัญ รังคสริ ิ                                     กรรมการ 
                   3. นายกอ้ง รุ่งสวา่ง                                      กรรมการ 
                   4. พลโท กานต ์กลัมพสตุ                              กรรมการ 
                   5. นางสรินิทร ์แดงไชยวัฒน ์                          กรรมการ 
                   6. นายณกฤศพรรชธ ์ธนัตถอ์นนตชยั                 กรรมการ 
                   7. พลต ารวจตร ีเทยีนชยั คามะปะโส                 กรรมการ 
                   8. นายด ารงศักดิ ์เครอืแกว้                              กรรมการ 
                   9. นายเดชา จาตธุนานันท ์                              กรรมการ 
                   10. นายสรศกัดิ ์มนีะโตร ีผูแ้ทนกระทรวงการคลัง   กรรมการ 
                   ทัง้น้ี ใหม้ผีลตัง้แตว่ันที ่25 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 

.............. 
(โปรดตรวจสอบมตคิณะรัฐมนตรทีีเ่ป็นทางการจากส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรอีกีครัง้) 
  
 

 


