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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (15 เมษายน 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล                
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference  
ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่ 
    สภากาชาดไทย)  
  2.  เรื่อง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้ง
    ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ)  
  4.  เรื่อง  ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดจ านวนคน
    ต่างด้าวซึ่งจะมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้าง
    หุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศ ส าหรับดอกเบี้ยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
    และดอกเบี้ยพันธบัตรกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน)  
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบ าเหน็จ 
    บ านาญข้าราชการ  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  7.  เรื่อง  ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
    เงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายเพ่ือใช้ในการด าเนินการ 
    ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย  พ.ศ. ....  
  8.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ี 
    ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ)  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
  9.  เรื่อง  ขอสิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ทหารผ่านศึก  
  10.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในหลักการการเพิกถอนพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ล ารู่  
    บางส่วน เพ่ือด าเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าคลองล ารูใหญ่ จังหวัดพังงา 
  11.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
    ไทยให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  12.  เรื่อง  โครงการเพื่อการพัฒนาปี 2562 ของการประปาส่วนภูมิภาค 
  13.  เรื่อง  โครงการเพื่อการพัฒนาปี 2563 ของการประปาส่วนภูมิภาค 
  14.  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับ SMEs  ในการป้องกัน 
    ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ตามมาตรการเพ่ิมขีดความสามารถและส่งเสริม
    ความรู้ให้กับ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน   
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  15.  เรื่อง   ร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 1  
    (พ.ศ. 2563-2565)  
  16.  เรื่อง   ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การผ่อนปรนการ
    ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 
  17.  เรื่อง  การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
    เพ่ือรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  18.  เรื่อง   การเพ่ิมอัตราข้าราชการตั้งใหม่ และมาตรการเพ่ิมสิทธิประโยชน์อื่นส าหรับ 
    บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติด
    เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
  19.  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย 
    ประจ าปี 2562  
 

ต่างประเทศ 
  20.  เรื่อง   การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
    (สปป.ลาว) ส าหรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ สปป.ลาว 
    เพ่ือเชื่อมโยงกับระบบ ASEAN Single Window 
  21.  เรื่อง การรับรองขอบเขตอ านาจหน้าที่สภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่ง
    อาเซียน (Ad-referendum Adoption of the Term of Reference of the  
    ASEAN TVET Council)  
 

แต่งตั้ง 
 
  22.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (ส านักข่าวกรองแห่งชาติ)  
  23.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  24.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
    (กระทรวงมหาดไทย)  
  25.  เรื่อง  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส านักงาน 
    พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  26.  เรื่อง  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส านักงาน 
    พัฒนาการวิจัยการเกษตร  
  27.  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการประปานครหลวง   
  28.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    ด้านการศึกษาท่ีพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ   
  29.  เรื่อง  ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 112/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแล 
    ด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป   
  กค. เสนอว่า   
  1. สภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล                   มี
วัตถุประสงค์เพ่ือรักษาพยาบาลผู้ป่วย บาดเจ็บบรรเทาทุกข์ในเหตุการณ์สาธารณภัย โดยไม่เลือกเชื้อชาติ สัญชาติ 
ลัทธิ ศาสนา โดยถือก าเนิดเม่ือปี พ.ศ. 2436 การด าเนินงานสภากาชาดไทยมีส านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ท า
หน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการด าเนินกิจการเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอ าเภอ ให้สามารถ
สนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักรในนามของ “เหล่ากาชาดจังหวัด” ซึ่งมี
หน้าที่บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และราษฎรที่ยากจนในท้องถิ่นทุรกันดาร ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมกิจการ
อนุกาชาด อาสากาชาด บริการโลหิต และบริการดวงตา    
   2. โดยการด าเนินกิจการของสภากาชาดไทยมีแหล่งเงินทุนประกอบด้วย เงินจัดสรรให้โดยตรงจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ ค่าบ ารุง ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือรายได้ จากการ
ด าเนินการ รวมถึงดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสภากาชาดไทย และโดยที่มาตรา 10 แห่งพระราช
บัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พ.ศ. 2461 บัญญัติให้สภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
กรรมการสภากาชาดไทยจัดการเรี่ยไรในหนทางต่าง ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมายเพ่ือรับเงินมาเป็นทุนด าเนินกิจการของ
สภากาชาดไทย   
  3. ดังนั้น เพ่ือช่วยส่งเสริมให้มีการบริจาคให้แก่สภากาชาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานองค์กรสาธารณกุศล
ตามหลักการกาชาดสากล อันจะช่วยในการด าเนินงานของสภากาชาดไทย ซึ่งมีภารกิจด้านบริการทางการแพทย์และ
สุขอนามัยของประชาชนเป็นหลักส าคัญ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ดีขึ้น เห็นควรก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริจาคเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสภากาชาดไทย จึงเห็นควรยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่
บุคคลธรรมดา บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส าหรับการบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินให้แก่สภากาชาดไทย ทั้งนี้ 
มาตรการภาษีดังกล่าวส าหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร
ให้แก่สภากาชาดไทย ที่ได้กระท าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กค. จึง ได้ยกร่างพระราช
กฤษฎีกาในเรื่องนี้ขึ้น   
  4. กค. ได้ด าเนินการจัดท าประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 
27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยรายงานว่ามาตรการทางภาษี
ดังกล่าวส่งผลให้ภาครัฐจัดเก็บภาษีลดลงตลอดระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ประมาณ 180 ล้านบาท แต่มีประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้   
   4.1 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการให้บริการสภากาชาดไทย ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพด้านการสาธารณสุขของประเทศให้ดีขึ้น และลดงบประมาณของรัฐ   
   4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของสภากาชาดไทย เพ่ือน าไปใช้
สนับสนุนบริการด้านสาธารณสุขให้เกิดความท่ัวถึง และประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน   
   4.3 ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกาชาด
สากล   
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   4.4 ช่วยลดภาระการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลในด้านสาธารณสุข 
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....              
มาเพ่ือด าเนินการ  
   สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  1. บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สภากาชาดไทย สามารถหักลดหย่อนได้เป็น
จ านวน 2 เท่าของจ านวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาส าหรับโครงการที่
กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและ           
หักลดหย่อนอ่ืน ๆ แล้ว    
   2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สภากาชาดไทย  สามารถ            
หักรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่บริจาค ไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่ได้จ่ ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาส าหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ และรายจ่ายที่ได้จ่ายใน      
การจัดสร้างและการบ ารุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็น           
การทั่วไปโดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้วต้องไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์ และรายจ่าย             
เพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬา   
  3. เงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สินหรือขายสินค้าหรือการกระท าตราสารที่มาจากการบริจาค
ให้แก่สภากาชาดไทยของบุคคลธรรมดา และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับ
เงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า หรือส าหรับการกระท าตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาค
ให้แก่สภากาชาดไทย โดยผู้โอนจะต้องไม่น าต้นทุนของทรัพย์สินหรือสินค้าซึ่งได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าวมาหักเป็น
ค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล   
  4. ช่องทางการบริจาคที่ได้รับการยกเว้นรัษฎากร  การบริจาคผ่านระบบอิเล็อทรอนิกส์             
(e-Donation) ของกรมสรรพากร  
  5. ระยะเวลา ส าหรับการบริจาคที่ได้กระท าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2565  
 
2. เรื่อง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้   
   1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม              
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดย
พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับความเห็นของส านักงาน ก.พ. และ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงาน            สภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ. และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค                   
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย   
  คค. เสนอว่า   
  1. คค. โดยส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ                  
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... ร่วมกับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม กระทรวงมหาดไทย ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
(คกอ.) (คณะพิเศษ) ตามค าสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) แล้วเห็นว่า ปัจจุบันนี้ยังไม่มี
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กฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ก ากับ ดูแลและบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมให้สามารถใช้
เชื่อมต่อในระบบการขนส่งมวลชนในทุกรูปแบบ ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ า และทางอากาศได้โดยตรง ดังนั้น              
จึงจ าเป็นต้องจัดท าร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อไป แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบตั๋วร่วม
และระบบการช าระเงินมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจ านวนผู้ประกอบการขนส่ งมวลชนทางราง
ก าลังจะเพ่ิมขึ้นอีกหลายราย ทั้งในเขตกรุงเทพฯ จังหวัดปริมณฑล และเมืองหลักในภูมิภาค จึงจะท าให้การควบคุม 
ก ากับ ดูแลและบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมเป็นไปอย่างยากล าบาก หากยังไม่มีหรือการออกกฎหมายพระราชบัญญัติ
ในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมล่าช้า ในระยะเริ่มแรกจึงเห็นสมควรจัดท าเป็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... ขึ้นก่อน เพ่ือให้มีกฎหมายและหน่วยงานก ากับดูแลการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วมได้โดยเร็ว ซึ่งร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ เป็นเพียงมาตรการทางการบริหาร ก ากับ ดูแลระบบตั๋ว
ร่วม ใช้ได้เฉพาะกับผู้ประกอบการขนส่งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ในอนาคตหากจะให้สามารถน าไปใช้กับ
ผู้ประกอบการขนส่งทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งหมดจ าเป็นต้องมีการจัดท าเป็นร่างพระราชบัญญัติต่อไป ซึ่งจะสามารถ
ใช้บังคับกับผู้ประกอบการขนส่งทั้งภาครัฐและเอกชนได้    
   2. ระบบตั๋วร่วมนี้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนโยบายการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ของ คค. ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไข
ปัญหาการด ารงชีวิตของประชาชนโดยการจัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐบาล ซึ่งการ
ก าหนดนโยบายดังกล่าว คค. ได้จัดให้มีการศึกษาและจัดท าแผนการใช้บัตรโดยสารเชื่อมโยงรถไฟฟ้าทุกระบบ เช่น 
Common Ticket สามารถให้บริการได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และมีการ
พัฒนาการให้บริการรถโดยสารประจ าทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถร่วมบริการให้เป็นรถ
โดยสารปรับอากาศทั้งระบบ และมีการจัดเก็บค่าโดยสารเป็นระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) หรือระบบ
ตั๋วร่วม รวมทั้งมีราคาค่าโดยสารที่เหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่มีผลกระทบต่องบประมาณภาครัฐ โดยมีการบริหารจัดการที่
เป็นระบบ ไม่จัดเส้นทางเดินรถที่ซ้ าซ้อน และศึกษาแนวทางการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าโดยต้องไม่เป็นภาระ
ต่องบประมาณภาครัฐ   
  3. คค. โดยส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้ด าเนินการออกแบบและพัฒนา
ระบบตั๋วร่วมแล้วเสร็จ พร้อมที่จะบูรณาการการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนในทุกรูปแบบ โดยผู้ให้บริการระบบ
ขนส่งมวลชนอาจจะต้องมีการปรับปรุงระบบจัดเก็บรายได้ และระบบการเชื่อมต่อข้อมูลเพ่ือให้สามารถใช้งานใน
ระบบตั๋วร่วมได้ ส าหรับระบบขนส่งมวลชนที่อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างและอยู่ในแผนของ คค. จะต้องด าเนินการ
จัดท าระบบตามมาตรฐานระบบตั๋วร่วมที่ก าหนดไว้ แต่การที่จะด าเนินการให้เกิดการบูรณาการเชื่อมต่อระบบตั๋วร่วม
ในระบบขนส่งมวลชนได้นั้น ตัองได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนในการเข้าร่วมให้บริการระบบ
ตั๋วร่วมและก าหนดอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม ซึ่งต้องอาศัยกลไกด้านกฎหมายในการก าหนดกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานและขอบเขตความร่วมมือการให้บริการระบบตั๋วร่วม รวมถึงหลักเกณฑ์การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและ
สร้างเครื่องมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ระบบตั๋ วร่วม โดยจะต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินการ
บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมอย่างชัดเจนทั้งในระดับนโยบาย ระดับก ากับดูแล และระดับปฏิบัติการ จึงจ าเป็นจะต้องมี
กฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและเพ่ือให้มีการด าเนินการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมโดยเร็ว ทันต่อการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งที่ก าลังจะเกิดขึ้น ดังนั้น จึงได้มีการยกร่างระเบียบในเรื่องนี้ขึ้น เพ่ือ
ก าหนดมาตรการทางการบริหาร ก ากับ ดูแลระบบตั๋วร่วม โดยให้มีคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมและหน่วยงาน
ระดับปฏิบัติการ เพ่ือให้การบริหารงานระบบตั๋วร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงได้เสนอร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... มาเพ่ือด าเนินการ   
  สาระส าคัญของร่างระเบียบ  
   1. ก าหนดให้มีการบริหารจัดการบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ทั้งหมด
ด้วยระบบตั๋วร่วม    
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   2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็น
ประธาน และผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจ
หน้าที่ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ก าหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อก าหนดต่าง ๆ 
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและการใช้ตั๋วร่วม รวมทั้งเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เกี่ยวข้อง
กับระบบตั๋วร่วมต่อคณะรัฐมนตรี และมอบหมายหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามที่ คนต. มอบหมาย รวมถึง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือด าเนินการตามที่ คนต. ได้มอบหมาย  
  3. ก าหนดให้ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเป็นหน่วยงานก ากับดูแลการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม มีหน้าที่ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และการด าเนินงาน
ของผู้บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและผู้ให้บริการภาคขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
รายงานต่อ คนต. เสนอแนะนโยบายในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและมาตรฐานหรือมาตรการการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม แนวทางการเชื่อมต่อระบบและแผนพัฒนาระบบตั๋วร่วมต่อ คนต. รวบรวมข้อมูลอัตราค่าโดยสาร ศึกษา 
วิเคราะห์ผลกระทบ และเสนอแนะกลไกหรือแนวทางการเจรจาตกลงในการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม   
  4. ก าหนดให้มีผู้บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม มีอ านาจหน้าที่บริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบตั๋ว
ร่วม บริหารศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง รวมถึงก ากับดูแลให้การด าเนินงานในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมมี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วมของผู้ออกและจ าหน่าย
ตั๋วร่วมรายอ่ืน ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามข้อบังคับของคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม เพ่ือให้ตั๋วร่วมทั้งหมดมี
มาตรฐานเดียวกันและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ ควบคุมดูแลผู้ให้บริการภาคขนส่งเพ่ือให้การด าเนินงานในการ
บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีหน้าที่รายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแลการบริหารจัดการระบบตั๋ว
ร่วม เมื่อผู้ให้บริการภาคขนส่งไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือข้อก าหนดใด ๆ ที่ก าหนดไว้
ในระเบียบหรือประกาศของ คนต. รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลในการใช้บริการระบบตั๋วร่วมหรือข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ระบบขนส่งและนอกระบบภาคขนส่งและการจัดส่งข้อมูลการใช้ตั๋วร่วม การช าระเงิน และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดให้แก่
ธนาคารเพ่ือการบริหารจัดการรายได้ พร้อมกับรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเพ่ือรายงานต่อหน่วยงานก ากับ
ดูแลการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและ คนต.  
   
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และส่งให้คณะกรรมกา รประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป โดยให้แจ้งประธานรัฐสภาทราบด้วยว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้
ตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตาม หมวด 16 การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปด าเนินการจัดท าร่าง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติต่อไป   
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ   
  1. ก าหนดให้ส านักนายกรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ รวมทั้งก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นส่วนราชการระดับกรมในส านัก
นายกรัฐมนตรีที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี    
   2. แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติว่าด้วยการโอนบรรดาอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ 
ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ส านักงาน
ปลัดกระทรวง ทส. และกองบริหารจัดการที่ดิน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส. 
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เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับงานตามภารกิจของคณะกรรมการจัดที่ดิน ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี   
  3. แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติว่าด้วยการโอนบรรดาอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ 
ภาระผูกพัน ข้าราชการ และอัตราก าลังของกองบริหารจัดการที่ดิน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทส. เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจของคณะกรรมการจัดที่ดิน ไปเป็นของกรมที่ดิน 
กระทรวงมหาดไทย  
 
4. เรื่อง ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดจ านวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนด
จ านวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้
ด าเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป  
  มท. เสนอว่า   
  1. ในปัจจุบันการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยของชาวต่างชาตินับได้ว่ามีความส าคัญต่อสังคมไทยโดยมี
เหตุผลที่ต้องการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยหลายประการ เช่น เข้ามาเพ่ือท างาน เพ่ือการลงทุน เพ่ืออยู่กับ
ครอบครัว คู่สมรส หรือบุตรที่อยู่ในประเทศไทย การสนับสนุนชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาด าเนินธุรกิจ
หรือลงทุนในประเทศไทย เป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้ประการหนึ่ง ท าให้เกิดการ
สร้างงาน สร้างรายได้ เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังต้องการการลงทุนจากต่างประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการดึงดูดการ
ลงทุนเข้าสู่ประเทศไทย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาลงทุน อีกทั้งเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ครอบครัวมีความมั่นคงและอบอุ่น การให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแก่คนต่างด้าวจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จ ะสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย    
   2. โดยที่มาตรา 40 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดจ านวนคนต่างด้าวซึ่งจะมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี แต่มิให้เกินประเทศละ 100 คนต่อปี และส าหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติมิให้เกิน 50 
คนต่อปี และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวที่บัญญัติให้คนต่างด้าวจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรมิได้ 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองและด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ประกอบกับมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานต ารวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ที่บัญญัติให้นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น มท. จึงเห็นควรประกาศก าหนด
จ านวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. 2563   
  3. คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองได้ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบร่าง
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวแล้ว 
   สาระส าคัญของร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย   
  ก าหนดให้คนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจ าปี พ.ศ. 
2563 มีจ านวนประเทศละไม่เกิน 100 คน และคนต่างด้าวไร้สัญชาติมีจ านวนไม่เกิน 50 คน  
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5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศ ส าหรับดอกเบี้ยพันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทยและดอกเบี้ยพันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้   
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ และมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ส าหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นดอกเบี้ยพันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หรือดอกเบี้ยพันธบัตรกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพ่ือให้มาตรการภาษีในเรื่อง
นี้ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2561 เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรบาง
กรณี ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 เป็นมาตรการระยะยาว  
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ              
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  กค. เสนอว่า  
  1. เนื่องด้วยกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดขอบเขต ประเภทของหลักทรัพย์ และ
สัดส่วนในการน าเงินของกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ไปลงทุนหาผลประโยชน์ โดยในส่วนการลงทุนใน
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ ให้น าเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 30   
   2. โดยที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการก าหนด
สัดส่วนในการน าเงินของ กบข. ไปลงทุนหาผลประโยชน์ตามที่ก าหนดในปัจจุบัน ท าให้มีการลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ใน
ตราสารหนี้ไทย และขาดการกระจายความเสี่ยงที่ดี ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขกฎกระทรวงตามข้อ 1. เพ่ือปรับ
เพดานสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ จากเดิมไม่เกินร้อยละ 30 เป็นไม่เกินร้อยละ 40 ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
เป้าหมายผลตอบแทนระยะยาวให้แก่สมาชิก กบข. และสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งยัง
สามารถช่วยลดแรงกดดันของค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงที่ผ่านมา   
  3. การแก้ไขกฎกระทรวงฯ เพ่ือปรับเพดานสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศนั้น            
ยังสามารถขยายเพดานการลงทุนของ กบข. ได้ เนื่องจากยังอยู่ในกรอบการลงทุนตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ที่ก าหนดให้วงเงินของกองทุนต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และสินทรัพย์อ่ืนได้ไม่เกินร้อยละ 40  
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ         
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพ่ือด าเนินการ  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
  ก าหนดให้การลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 40  
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7. เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงิน
เข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายเพื่อใช้ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย  
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายเพ่ือใช้ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างระเบียบ   
  1. การยกเลิกระเบียบฉบับเดิม  ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 
2543 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินจากการจ าหน่ายน้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ าตาล
ทรายขาว และน้ าตาลทรายสีร าภายในราชอาณาจักร เข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย และระเบียบคณะกรรมการ
อ้อยและน้ าตาลทรายว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินจากการจ าหน่ายน้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 
น้ าตาลทรายขาว และน้ าตาลทรายสีร าภายในราชอาณาจักร เข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547   
   2. ผลใช้บังคับ ก าหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  
   3. หลักเกณฑ์การน าส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายของโรงงานอ้อยและน้ าตาลทราย   
  ก าหนดให้โรงงานอ้อยและน้ าตาลทรายน าส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลโดยค านวณจากปริมาณ
อ้อยที่ชาวไร่อ้อยส่งให้แก่โรงงานในแต่ละฤดูการผลิตอัตรายี่สิบบาทต่อหนึ่งตันอ้อย โดยแบ่งช าระเป็น 4 งวด ดังนี้   
     (1) งวดที่ 1 ภายในเดือนมิถุนายน   
     (2) งวดที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม  
    (3) งวดที่ 3 ภายในเดือนตุลาคม  
     (4) งวดที่ 4 ภายในเดือนธันวาคม   
  เงินที่กองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายได้รับ ให้ตกเป็นของกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายตามมาตรา 27 
(8) แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527  
   4. กรณีโรงงานไม่น าส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย กรณีโรงงานไม่น าส่งเงินเข้ากองทุน
อ้อยและน้ าตาลทรายภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับแต่วันถัดจากวันที่ครบ
ก าหนดช าระจนกว่าจะได้ท าการช าระเสร็จสิ้น   
  5. บทเฉพาะกาล  
  โรงานที่ยังมิได้น าส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย ส าหรับฤดูการผลิต ปี 2560/2561 ให้
ด าเนินการดังต่อไปนี้   
     (1) งวดก่อนวันที่ 15 มกราคม 2561 ให้น าส่งเงินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543ฯ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
    (2) งวดตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ให้น าส่งเงินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
  โรงงานซึ่งได้น าส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายส าหรับฤดูการผลิต ปี 2560/61 งวดตั้งแต่
วันที่ 15 มกราคม 2561 โดยเป็นการน าส่งเงินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามระเบียบ
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543ฯ ให้โรงงานนั้นมีหน้าที่น าส่งเงินเพ่ิมให้ครบตามจ านวนที่
ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
  ให้โรงงานน าส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายตามระเบียบนี้  ส าหรับฤดูการผลิตปี 
2561/2562 งวดก่อนระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  
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8. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ) ที่
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้  
  กค. เสนอว่า  
  การด าเนินการตามมาตรการนี้คาดว่าจะก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐและ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
ดังนี้   
  1. ประมาณการสูญเสียรายได้ โดยการก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้จะท าให้ภาครัฐสูญเสีย
รายได้ในปี 2562 ถึง 2564 ประมาณปีละ 450 ล้านบาท   
   2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้
ทางชีวภาพ และช่วยลดงบประมาณของภาครัฐในการก าจัดขยะพลาสติกตกค้าง โดยคาดว่าผู้ประกอบการจะเปลี่ยน
มาใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 10 ต่อปี ของ
ปริมาณการผลิตพลาสติกทั้งหมดจ านวนปีละ 431,800 ตัน และเพ่ิมทางเลือกของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้
ทดแทนพลาสติกที่สลายตัวไม่ได้ทางชีวภาพ อันจะช่วยส่งเสริมให้บรรลุเป้าประสงค์ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น 
Bio Hub of ASEAN   
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ) มาเพ่ือด าเนินการ  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  ก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส าหรับเงินได้เป็นจ านวน
ร้อยละยี่สิบห้าของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพตามประเภทที่อธิบดี
ประกาศก าหนด และได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส าหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
9. เรื่อง ขอสิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ทหารผ่านศึก  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เสนอ ให้สิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 หรือเหรียญราชการ
ชายแดน หรือเหรียญอ่ืนที่เทียบเท่า ที่มีคุณสมบัติเป็นทหารผ่านศึกและได้ รับบัตรประจ าตัวทหารผ่านศึกนอก
ประจ าการ บัตรชั้นที่ 3 แล้วเท่านั้น จ านวน 102,000 ราย ได้รับสิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าโดยการจัดกลุ่มผู้
มีสิทธิ ดังนี้   
  1. กลุ่มผู้ถือบัตรชั้นที่ 3 ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จ านวน 41,177 ราย ให้ได้รับสิทธิ
พิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้า รายละ 45 หน่วยต่อเดือน   
   2. กลุ่มผู้ถือบัตรชั้นที่ 3 ที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี จ านวน 60,823 ราย ให้ได้รับสิทธิพิเศษ
ลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้า รายละ 40 หน่วยต่อเดือน   
  ทั้งนี้ การให้สิทธิพิเศษดังกล่าวควรมีการตรวจสอบจ านวนผู้มีสิทธิให้มีความถูกต้องชัดเจนตาม
จ านวนที่มีอยู่จริง และไม่ซ้ าซ้อนกับผู้มีสิทธิตามมาตรการหรือโครงการสวัสดิการอ่ืนของรัฐ ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) มาด าเนินการเพ่ือการดังกล่าว หากไม่เพียงพอ ให้น าเงินนอก
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งบประมาณมาสมทบ ส าหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ให้พิจารณาใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณเป็นล าดับแรก และ
หากไม่เพียงพอ เห็นควรให้เสนอขอจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่จะได้รับ
อุดหนุนจากรัฐบาล ตามความเห็นของส านักงบประมาณ (สงป.)  
  สาระส าคัญของเรื่อง   
  กระทรวงกลาโหม (กห.) รายงานว่า   
  1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นั้น กห. (อผศ.) ได้พิจารณา
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและความเห็นของ สงป. โดยพิจารณาประเภทการสงเคราะห์ตามสิทธิที่พึงได้รับ
ลดหลั่นตามชั้นบัตร เช่นเดียวกับแนวทางการให้การสงเคราะห์ประเภทอ่ืน ๆ เพ่ือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าซึ่งสิทธิที่
พึงจะได้รับจะมีสัดส่วนที่แตกต่างกันตามประเภทการสงเคราะห์และพิจารณา การจัดล าดับ หรือกลุ่มผู้ถือบัตรตาม
ฐานรายได้ที่ได้รับในการให้สิทธิพิเศษ ซึ่งในการประชุมสภาทหารผ่านศึก ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 
ได้มีมติเห็นชอบการขอสิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ทหารผ่านศึกกลุ่มถือบัตรชั้นที่ 3 สรุปได้ ดังนี้  
     1.1 กลุ่มผู้ถือบัตรชั้นที่ 3 ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จ านวน 41,177 ราย               
ให้ได้รับสิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้า รายละ 45 หน่วยต่อเดือน ใช้งบประมาณจ านวน 74.27 ล้านบาทต่อปี  
     1.2 กลุ่มผู้ถือบัตรชั้นที่ 3 ที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี จ านวน 60,823 ราย ให้ได้รับ
สิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้า รายละ 40 หน่วยต่อเดือน ใช้งบประมาณจ านวน 97.51 ล้านบาทต่อปี  
รวมงบประมาณที่ต้องใช้เป็นเงินจ านวน 171.78 ล้านบาทต่อปี และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  
  2. รายละเอียดในการด าเนินการสรุปได้ ดังนี้  
  ขั้นตอนในการด าเนินการ   
   1) เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้สิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ทหารผ่าน 
ศึกฯ จะต้องยื่นค าร้องขอหนังสือรับรองการเป็นทหารผ่านศึกจาก อผศ. ก่อน เพ่ือยืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิ พิเศษตาม               
มติคณะรัฐมนตรีจริง    
    2) จากนั้นทหารผ่านศึกฯ จึงน าหนังสือรับรองดังกล่าวไปแสดงกับการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)   
   3) เมื่อ กฟน. หรือ กฟภ. ได้รับหนังสือรับรองแล้ว จึงจะให้สิทธิ พิเศษลดหย่อน                     
ค่ากระแสไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป  
   4) ส าหรับการเรียกช าระเงินค่าชดเชยส่วนลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้านั้น กฟน. หรือ กฟภ. 
จะมีหนังสือเรียกเก็บจาก อผศ. ในแต่ละเดือน   
  ประโยชน์ที่จะได้รับ  
   1) ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของทหารผ่านศึกฯ อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
คุณภาพชีวิต   
    2) ท าให้ทหารผ่านศึกฯ ได้ตระหนักถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญแก่ทหารผ่าน
ศึกผู้ที่เคยกระท าคุณงามความดีเพ่ือปกป้องอธิปไตยและความสงบเรียบร้อยของประเทศมาแล้ว   
   3) ส่งเสริมให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ทหารผ่านศึก  
หมายเหตุ อผศ. แบ่งประเภทบัตรประจ าตัวทหารผ่านศึกฯ เป็น 4 ชั้นบัตร ดังนี้   
บัตรชั้นที่ 1 ออกให้แก่ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีด้วยความกล้าหาญ เหรียญ
ดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ ทหารผ่านศึกฯ ที่พิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ และครอบครัว
ทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 1 (ครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่)  
บัตรชั้นที่ 2 ออกให้แก่ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เหรียญพิทักษ์ เสรีชนชั้นที่ 1 เหรียญงานพระราช
สงครามในทวีปยุโรป หรือเหรียญอ่ืนที่เทียบเท่า   
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บัตรชั้นที่ 3 ออกให้แก่ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เหรียญราชการเขตภายใน เหรียญราชการ
ชายแดน เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 หรือเหรียญอ่ืนที่เทียบเท่า และต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 
เดือน  
บัตรชั้นที่ 4 ออกให้แก่ ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานเหรียญใด ๆ และต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 เดือน 
ซึ่งปัจจุบันมีทหารผ่านศึกฯ จ านวนประมาณ 646,674 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562)   
 
10. เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ล ารู่ บางส่วน เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าคลองล ารูใหญ่ จังหวัดพังงา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเพ่ือก่อสร้างโครงการของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กรมชลประทาน) ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการให้
ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนิน
โครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ด้วย 
  2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของ
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และให้รับความเห็นของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้จัดท าโครงการอ่างเก็บน้ าคลองล ารูใหญ่ 
จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภค การเกษตรกรรม                
2) สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบริเวณเขาหลักของอ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอตะกั่วป่า และอ าเภอตะกั่วทุ่ง 
จังหวัดพังงา และ 3) เพ่ือภารกิจเสริมความมั่นคงด้านน้ าของฐานทัพเรือพังงา รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยทางด้าน
ท้ายน้ าที่จะเกิดข้ึนในฤดูน้ าหลาก โดยมีระยะเวลาการด าเนินโครงการ 4 ปี (ปี 2564 - 2567) วงเงินงบประมาณ 659 
ล้านบาท โดยพื้นที่ของโครงการ จ านวน 1,250 ไร่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ล ารู่ ในท้องที่บ้านล ารู 
ต าบลล าแก่น อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ทั้งหมด กรมชลประทานจึงได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ล ารู่ โดยได้มีหนังสือขออนุญาตเข้า
ท าประโยชน์ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแล้ว และคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้เห็นชอบในหลักการการเพิก
ถอนอุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ล ารู่ เนื้อที่ 1,250 ไร่ ด้วยแล้ว โดยให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
และกรมชลประทานพิจารณาด าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้ อง เช่น กรมชลประทานจะต้องควบคุมไม่ให้มี
ผู้ประกอบการแพ และบุคคลใด ๆ เข้าไปครอบครองพ้ืนที่น้ าและพ้ืนที่ขอบอ่างเก็บน้ าโดยเด็ดขาด ในการออกแบบ
และก่อสร้างเส้นทางเพ่ือเข้าไปบริเวณก่อสร้างอ่างเก็บน้ า กรมชลประทานจะต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดการท าลายหรือสร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและให้ด าเนินการเฉพาะในส่วนพ้ืนที่ที่
ได้รับอนุมัติให้เพิกถอนออกจากอุทยานแห่งชาติเท่านั้น ภายหลังจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าแล้วเสร็จ ให้กรม
ชลประทานส่งมอบคืนพ้ืนที่ดังกล่าวให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพ่ือก าหนดเป็นอุทยานแห่งชาติอีก
ครั้งโดยเร็ว เป็นต้น และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบด้วยแล้ว 
 
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้แก่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) จ าหน่ายที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยเชียงใหม่ 2 (บางส่วน) ของ กฟผ. แปลงโฉนดที่ดินเลขที่               
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1 3 2 3 4 ท้องที่ต าบลป่าตัน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 0-3-30 ไร่ ให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) ในราคาที่ดิน ตารางวาละ 57,000 บาท เป็นเงินประมาณ 18,810,000 บาท หรือตามเนื้อที่ที่อาจจะ
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงหลักจากท าการรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคาสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน 833 ,530 
บาท ค่าจ้างบริษัทเอกชนประเมินมูลค่าที่ดินเป็นเงิน 37,985 บาท และค่าด าเนินการเป็นเงินประมาณ 3 ,936,303 
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 23,617,818 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า กฟภ. ต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในแปลงที่ดินที่จะขาย ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีเงินได้ ค่าภาษีส่วน
ท้องถิ่น ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เองท้ังสิ้น 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  พน. รายงานว่า 
  1. กฟภ. มีความประสงค์ขอแบ่งซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยเชียงใหม่ 2 ของ กฟผ.                   
ซึ่งปรากฏตามหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ 13234 ต าบลป่าตัน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ      
0-3-30 ไร่ เพ่ือใช้เป็นทางเข้า – ออก ของสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 115 กิโลโวลต์ จากสถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 2 
จังหวัดเชียงใหม่ ของ กฟภ. ไปยังถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ล าปาง – เชียงใหม่ ส าหรับจ าหน่ายให้ประชาชนในพ้ืนที่ โดย 
กฟผ. ได้ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ดังกล่าว พบว่าปัจจุบัน กฟผ. ใช้เป็นลานเก็บอะไหล่ (Spare parts) และเป็นถนน
คอนกรีตทางเข้าลานเก็บอะไหล่ 
  2. กฟผ. ได้พิจารณาก าหนดราคาที่ดิน ราคาสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพ้ืนที่ที่จะขายและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ รายละเอียดดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน 
(บาท) 

ที่มาของราคา 

1. ราคาที่ดิน 
เนื้อท่ีประมาณ 0-3-30 ไร่  
ตารางวาละ 57,000 บาท  

18,810,000 กฟผ. ได้ว่าจ้างบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล 
เอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากัด ประเมินมูลค่า
ที่ ดิ น  เนื่ องจากเป็นสถาบันวิ ชาชีพที่ มี
มาตรฐาน มีความเป็นกลางและเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป 

2. ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างที่
ปรากฏบนที่ดินที่ กฟผ. พิจารณา
แบ่งขาย 

833,530 กฟผ.  ประเมินราคาสิ่ งปลู กสร้ า งตาม
หลักเกณฑ์ในบัญชีราคากลางอาคารโรงเรือน 
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2559 ของ กฟผ.  

3. ค่าจ้างบริษัทเอกชนประเมิน
มูลค่าที่ดิน 

37,985 - 

4. ค่าด าเนินการร้อยละ 20 ของ
ต้นทุน [(ล าดับที่ 1 + 2 + 3) x 
ร้อยละ 20] 

3,936,303 ความเห็นกระทรวงการคลังประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณี กฟผ. ขอ
ความเห็นชอบการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์
อันมีราคาเกิน 10 ล้านบาท 

รวม 23,617,818  
   
  3. กฟผ. ได้แจ้งราคาแบ่งขายที่ดินให้ กฟภ. รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 23 ,617,818 บาท โดยมี
เงื่อนไขให้ กฟภ. เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และค่าภาษี                 
ทุกประเภทที่ต้องช าระ ณ ส านักงานที่ดินเพ่ือพิจารณา ซึ่งต่อมา กฟภ. แจ้งตอบรับราคาและตอบตกลงแบ่งซื้อที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างของสถานีไฟฟ้าย่อยเชียงใหม่ 2 ของ กฟผ. ตามราคาและเงื่อนไขที่ กฟผ. ได้แจ้ง  
  4. คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 16 
ตุลาคม 2561 พิจารณาแล้วเห็นว่า การขายที่ดินในครั้งนี้ค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและไม่ส่งผลกระทบ
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ต่อการด าเนินงานของ กฟผ. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงมีมติอนุมัติให้ขายที่ดินที่เป็นที่ตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยเชียงใหม่ 
2 (บางส่วน) จากโฉนดที่ดินเลขท่ี 13234 ท้องที่ต าบลป่าตัน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อท่ีประมาณ 0-
3-30 ไร่ ให้แก่ กฟภ. ในราคาที่ดินตารางวาละ 57,000 บาท เป็นเงินประมาณ 18,810,000 บาท หรือตามเนื้อที่ที่
อาจจะเพ่ิมขึ้น/ลดลง หลักจากท าการรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคาค่าสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน 
833,530 บาท ค่าจ้างบริษัทเอกชนประเมินมูลค่าที่ดินเป็นเงิน 37 ,985 บาท และค่าด าเนินการเป็นเงินประมาณ 
3,936,303 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 23,617,818 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า กฟภ. ต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในแปลงที่ดินที่จะขาย ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีเงินได้ ค่าภาษี
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เองทั้งสิ้น ทั้งนี้ ให้น าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 
 
12. เรื่อง โครงการเพื่อการพัฒนาปี 2562 ของการประปาส่วนภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
ด าเนินโครงการเพื่อการพัฒนาปี 2562 ของ กปภ. จ านวน 5 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 2,121.144 ล้านบาท ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ 
แหล่งเงิน การบริหารจัดการ

ลดน้ าสูญเสีย รวม 
เงินอุดหนุน เงินกู้ในประเทศ เงินรายได้ กปภ. 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย (แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย และแผนการบริหารจัดการลดน้ าสูญเสีย) 
1. สาขาเลย 244.349 81.449 88.887 414.685 
2. สาขาชัยนาท – (หันคา) 293.020 97.674 80.073 470.767 
3. สาขาสุไหงโก-ลก-(ตากใบ) 
(เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นราธิวาส) 

222.449 74.149 76.000 372.598 

4. สาขานครนายก 465.000 155.000 225.889 845.889 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอน 
5. สาขาสิงห์บุรี (ท่าวุ้ง) 12.904 4.301 - 17.205 

รวม 1,237.722 412.573 470.849 2,121.144 
 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้เสนอขอความเห็นชอบให้ กปภ. ด าเนิน
โครงการเพ่ือการพัฒนาปี 2562 จ านวน 5 โครงการ โดยในการด าเนินโครงการฯ จะมีการก่อสร้างวางท่อส่งน้ า ท่อ
จ่ายน้ า ปรับปรุงเส้นท่อที่ช ารุดและวางท่อใหม่ในเขตจ่ายน้ าต่าง ๆ และพ้ืนที่ข้างเคียง ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 
962.3 กิโลเมตร และมีระบบผลิตน้ าประปาเพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมายก าลังผลิต เพ่ิมขึ้นอีก 67,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
และสามารถให้บริการผู้ใช้น้ า เพ่ิมขึ้นอีก 46,728 ราย ทั้งนี้ โครงการมีวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 2,121.144 ล้านบาท 
ประกอบด้วย เงินอุดหนุน 1,237.722 ล้านบาท เงินกู้ในประเทศ 412.573 ล้านบาท และเงินรายได้ของ กปภ. 
470.849 ล้านบาท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบส่งน้ า และระบบจ่ายน้ าประปาในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหา
ให้สามารถบริการน้ าประปาแก่ประชาชนได้เพ่ิมขึ้นในอนาคตอย่างพอเพียง เพ่ือกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 
รวมถึงเพ่ือบริหารจัดการลดน้ าสูญเสียในระบบผลิต – จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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13. เรื่อง โครงการเพื่อการพัฒนาปี 2563 ของการประปาส่วนภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการเพ่ือการพัฒนาปี 2563 ของการประปาส่วนภูมิภาค 
(กปภ.) จ านวนรวมทั้งสิ้น 9 โครงการ (ประกอบด้วยแผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. จ านวน 8 
โครงการ และแผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา จ านวน 1 โครงการ) วงเงินรวมทั้งสิ้น 9 ,629.991 
ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ทั้งนี้ ในส่วนของเงินกู้ในประเทศ ให้ มท. (กปภ.) ด าเนินการตาม
ความเห็นของ กค. รวมทั้งให้ มท. (กปภ.) รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
                                                                                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/โครงการ แหล่งเงิน แผนการบริหาร 
จัดการลดน้ าสูญเสีย รวม 

เงินอุดหนุน เงินกู้ในประเทศ เงินรายได้ กปภ. 
1. แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. 
   1.1 สาขาพัทยา – แหลมฉบัง 
– ศรีราชา [รองรับโครงการเขต
พัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก 
[Eastern Economic Corridor 
: (EEC)] 

1,125.000 375.000 348.979 1,848.979 

1.2 สาขาชลบุรี – พนัสนิคม – 
(พานทอง) – (ท่าบุญมี) ระยะที่ 
2 (รองรับ EEC) 

1,275.000 425.000 426.028 2,126.028 

1.3 สาขาเชียงใหม่ – แม่ริม – 
สันก าแพง 

2,403.554 801.184 1,021.502 4,226.240 

1.4 สาขายโสธร 240.013 80.004 79.815 399.832 
1.5 สาขานาทวี (รองรับเมือง
ต้ น แ บ บ อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ห่ ง
อนาคต) 

232.043 77.347 39.000 348.390 

1.6 สาขาภูเขียว – (บ้านเป้า) 97.744 32.582 32.270 162.596 
1.7 สาขาจัตุรัส 90.724 30.241 40.142 161.107 
1.8 สาขาปราจีนบุรี (ประจันต
คาม) – (ศรีมหาโพธิ์) 

210.086 70.029 51.855 331.970 

2. แผนงานโครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงกิจการประปาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
กปภ. สาขาตราด [องค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) เกาะ
กูด] 

18.637 6.212 - 24.849 

รวม 5,692.801 
(ร้อยละ 59.115) 

1,897.599 
(ร้อยละ 19.705) 

2,039.591 
(ร้อยละ 21.179) 

9,629.991 
(ร้อยละ 100) 

   สาระส าคัญของเรื่อง 
  กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้เสนอขอความเห็นชอบให้ กปภ. 
ด าเนินโครงการเพ่ือการพัฒนาปี 2563 ของ กปภ. จ านวน 9 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 9,629.991 ล้านบาท โดยใน
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การด าเนินโครงการฯ จะมีการด าเนินการปรับปรุงระบบประปาทั้งระบบ (ระบบน้ าดิบ ระบบผลิต ระบบจ่ายน้ า และ
ระบบอ่ืน ๆ) เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้น้ าเพ่ิมขึ้น ปรับปรุงการให้บริการ และแก้ไขปัญหาอ่ืน ๆ  ไปพร้อมกัน 
และมีแผนบริหารจัดการลดน้ าสูญเสีย ประกอบด้วยกิจกรรมหลักคือ การบริหารจัดการแรงดัน การซ่อมท่อที่รวดเร็ว 
การส ารวจหาน้ าสูญเสียเชิงรุก การบริหารจัดการมาตรวัดน้ า และให้ความส าคัญกับการปรับปรุงเส้นท่อซึ่งเป็นสาเหตุ
หลักของน้ าสูญเสียทั้งหมด ทั้งนี้ โครงการมีวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 9 ,629.991 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินอุดหนุน 
5,692.801 ล้านบาท เงินกู้ในประเทศ 1,897.599 ล้านบาท และเงินรายได้ของ กปภ. 2,039.591 ล้านบาท 
 
14. เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับ SMEs  ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน  ตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เสนอ  
รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับ SMEs  ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็น
การรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (26 กันยายน 2560) ที่เห็นชอบมาตรการเพ่ิมขีดความสามารถ
และส่งเสริมความรู้ให้กับ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และให้รายงานผลให้
คณะรัฐมนตรีทราบ ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (25 ธันวาคม 2561) รับทราบมาตรการเพ่ิมขีดความสามารถฯ ใน
ระยะแรก และเห็นชอบมาตรการเพ่ิมขีดความสามารถฯ ในระยะต่อไป ทั้งนี้ สามารถสรุปสาระส าคัญของการด าเนิน
โครงการได้ ดังนี้  
  1. ผลการด าเนินโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 
   1.1 ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
    1.1.1 ผลการด าเนินงาน  

รายละเอียด ระยะที่ 1 
(ต.ค.60- ก.ย. 61) 

ระยะที่ 2  
(พ.ย. 61-ธ.ค. 62) 

รวม 

ผู้ประกอบการ SMEs เข้า
รับการอบรม 

2,683 ราย 1,630 ราย 4,313 ราย 

ผู้ประกอบการ SMEs ที่
ได้รับสิทธิซื้อ FX Option 

2,269 ราย 1,445 ราย 3,714 ราย 

ผู้ประกอบการ SMEs ใช้
สิทธิซื้อ FX Option 

618 ราย 565 ราย 1,183 ราย 

จ านวนสัญญา FX Option 1,569 สัญญา 2,356 สัญญา 3,925 สัญญา 
มูลค่าสัญญา FX Option 55.03 

ล้านเหรียญสหรัฐ 
65.20  

ล้านเหรียญสหรัฐ 
120.23 

ล้านเหรียญสหรัฐ 
ค่า Premium  16.06 ล้านบาท 22.05 ล้านบาท 38.11 ล้านบาท 

หมายเหตุ :   
1) FX Option หรือสัญญาสิทธิของเงินตราต่างประเทศ คือ สัญญาที่ผู้ขายสิทธิให้สิทธิแก่ผู้ซื้อสิทธิในการซื้อหรือขาย
เงินตราต่างประเทศ ณ เวลาในอนาคต ตามสกุลเงิน จ านวนเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
2) ค่า Premium หมายถึง วงเงินส าหรับใช้เป็นค่าธรรมเนียม 
    1.1.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
สนับสนุนเงินช่วยเหลืออุดหนุน ส าหรับเป็นวงเงินค่าธรรมเนียม FX Option 34.48 
สนับสนุนการอบรมให้ความรู้แก่ SMEs  4.28 
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สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ 1.83 
รวม 40.59 

   1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
    1.2.1 ผู้ประกอบการบางส่วนไม่เห็นถึงความจ าเป็นในการป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมูลค่าส่งออก – น าเข้ายังไม่มาก  หรือใช้เงินตราสกุลอ่ืนที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ (USD)  และ
มีพฤติกรรมการเก็งก าไรอัตราแลกเปลี่ยน 
    1.2.2 ผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับบริการ FX Option แม้ผ่านการ
อบรมแล้ว  
    1.2.3 พนักงานสาขาของธนาคารบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 
จึงไม่สามารถให้ค าแนะน าลูกค้าได้  
   1.2.4 การประชาสัมพันธ์โครงการแบบเชิงรุกยังไม่ทั่วถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย 
   1.2.5 การอบรมด้วยระบบ e-Learning  ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ซึ่งตั้งแต่วันที่ 20 
เมษายน -30 กันยายน 2562 มีผู้เข้าเรียนจ านวน 389 ราย จากเป้าหมาย 2,000 ราย 
  2. การด าเนินการในระยะต่อไป : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ท าการค้าระหว่างประเทศ วงเงิน 450 ล้านบาท เนื่องจากการด าเนินการโครงการ
ส่งเสริมความรู้ให้กับ SMEsฯ (ตามข้อ 1) ไม่ได้รับความสนใจจากผู้ประอบการ SMEs มากนัก ดังนั้น คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
จึงได้มีมติอนุมัติและเห็นชอบการจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ตามมาตรา 34 (3) 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 เพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินงาน โครงการ
ส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสุนน SME ที่ท าการค้าระหว่างประเทศ  
วงเงินงบประมาณ 450 ล้านบาท รวมทั้งอนุมัติแผนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยง
ฯ วงเงินงบประมาณ 225 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
   2.1 ระยะที่ 1 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและ
สนับสนุน SME ที่ท าการค้าระหว่างประเทศ วงเงิน 225 ล้านบาท 
   2.2 ระยะที่ 2 หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs  ที่ประกอบธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศ โดยในเบื้องต้นก าหนดไว้ 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 อุดหนุนไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย 
(ค่าธรรมเนียม FX Option 80,000 บาท และค่าธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ 20,000 บาท) แนวทางที่ 2 
อุดหนุนไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย (ค่าธรรมเนียม FX Option/เงินสนับสนุนสิทธิ Forward Contract 80,000 
บาท และค่าธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ 20,000 บาท) 
   ทั้งนี้  หากโครงการระยะที่ 1 ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SMEs และสามารถ
ด าเนินงานได้เร็วกว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือหากเห็นว่าสถานการณ์ค่าเงินมีความผันผวนสูงและจ าเป็นต้องเร่ง
ด าเนินการ ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทยจะร่วมกันพิจารณาขอ
อนุมัติด าเนินการโครงการในระยะที่ 2 ต่อไป  
   2.3 งบประมาณในการด าเนินโครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ท าการค้าระหว่างประเทศ วงเงินงบประมาณ 450 ล้านบาท เป็นการน าเงินที่เหลือ
ตามมติคณะรัฐมนตรี (26 กันยายน 2560) ที่เห็นชอบให้ส านักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณจากงบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศให้แก่ สสว. เพ่ือด าเนินการตามมาตรการ
เพ่ิมขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กรอบวงเงิน 500 
ล้านบาท ซึ่งมีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการด าเนินงาน รวม 40,586,589.70 บาท มีเงินคงเหลือจ านวน 
459,413,410.29 บาท โดยมีดอกผลที่เกิดขึ้นจ านวน 254,031.26 บาท ดังนั้น จึงมีเงินคงเหลือเข้ากองทุนส่งเสริม
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวน 459,667,441.55 บาท [ทั้งนี้   เป็นไปตามมาตรา 32 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ที่บัญญัติให้ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งใน
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” 
ประกอบด้วย เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี] 
 
15. เรื่อง  ร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 
2563-2565) ตามท่ีส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์หารมหาชน) เสนอ และให้ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) รับความเห็นและข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (สศส.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยมีมติเห็นชอบและให้ สศส. รับความเห็นของสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  เช่น ควรมีแผนงาน/โครงการที่เป็น Quick win 
ในรูปแบบของ Service Center เพ่ือช่วยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  ควรเน้นการส่งเสริมเรื่อง Design Thinking ให้
เข้าไปอยู่ในทุกระบบความคิดในองค์กรต่าง ๆ ควรให้มีสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ร่วมเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนกลุ่ม
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ควรพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุน
ของภาคเอกชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ ทั้งนี้  สามารถสรุปสาระส าคัญของร่างแผน
ดังกล่าวได้ ดังนี้  
  วิสัยทัศน์  
  ประเทศไทยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรมของโลก  
  เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย  
  แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ช่วงแรก มีระยะ 3 ปี โดยมีเป้าหมายเพ่ิมอัตราการขยายตัวของสินค้าและ
บริการสร้างสรรค์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 และประเทศไทยมีเมืองที่ได้รับการคัดเลือกและประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์
จาก UNESCO 1 เมือง ส่วนช่วงที่ 2-4 มีระยะช่วงละ 5 ปี  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  กลยุทธ์ สร้างฐานข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการตัดสินใจเชิงนโยบายและเพ่ือให้ผู้ประกอบการ
ใช้ในการต่อยอดเชิงธุรกิจ  และเผยแพร่การใช้งานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการต่อยอด
และสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรมและเทคโนโลยี   
  แนวทางในการด าเนินงาน รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง และเผยแพร่องค์ความรู้พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงฐานข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคล
ทั่วไปที่สนใจเพื่อน าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและบริการในเชิงพาณิชย์  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับทักษะและความสามารถบุคลากรในธุรกิจสร้างสรรค์และกระตุ้น
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
  กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ให้มีกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมทั้ง สร้างและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพในกลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
  แนวทางในการด าเนินงาน สร้างทรัพยากรมนุษย์และวางรากฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มทักษะฝีมือแรงงานโดยร่วมกับภาค
การศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับความสามารถในการด าเนินธุรกิจและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
  กลยุทธ์ เพ่ิมความสามารถและทักษะในการด าเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนทางด้าน
เงินทุนส าหรับธุรกิจสร้างสรรค์และส่งเสริมด้านการตลาด ตลอดจนผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้น าความคิด
สร้างสรรค์ไปใช้ยกระดับสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล  
  แนวทางในการด าเนินงาน  
  พัฒนาช่องทางการอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ และจัดท ามาตรการด้านการเงินและสิทธิ
พิเศษทางภาษีเพ่ือจูงใจให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แบรนด์ไทย ให้
เกิดการรับรู้และยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเมืองและระบบนิเวศสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้ภาครัฐให้ความส าคัญกับ
แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ 
  กลยุทธ์  
  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์
ให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบด้านทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ในการให้บริการของหน่วยานภาครัฐ  
  แนวทางในการด าเนินงาน  
  พัฒนาย่านสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานและการ
อ านวยความสะดวกเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการย้ายถิ่นฐาน/พ านัก และสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเป็นเมือง
และย่านสร้างสรรค์ของชุมชนและท้องถิ่น 
 
16. เรื่อง  ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การผ่อนปรนการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 
มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การผ่อนปรนการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่ง
เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานด าเนินการทุกขั้นตอนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นวันที่ 30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานไปด าเนินการแก้ไขเงื่อนเวลาในร่างประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงานที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่ เสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 4 แล้ว จากเดิมวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นวันที่ 30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ต่อไปได้ 
  กระทรวงแรงงานรายงานว่า 
  1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ 2563 ให้ความเห็นชอบ การผ่อนปรนแนวทางการ
บริหารจัดการการท างานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 – 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้น าคนต่าง
ด้าวมาท างานได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกระทรวงแรงงานผ่านเจ้าหน้าที่หรือผ่านระบบ
ออนไลน์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 แต่ไม่สามารถขอตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ต่อไปเพื่อการท างานได้ทันภายในก าหนดเวลา รวมถึงผู้ติดตาม อยู่ในราชอาณาจักรและท างานไปพลางก่อนได้ โดยใช้
บัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Name List) และใบอนุญาตท างานฉบับเดิม โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
ท างานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวจนกว่าจะไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ให้แล้วเสร็จ และให้
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ออกประกาศที่เก่ียวข้อง 
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  2. แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ซึ่งได้รับการผ่อนปรนการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 ต้องด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ให้ครบทุกขั้นตอนภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มิฉะนั้น การอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นอันสิ้นสุด 
  3. ภายหลังจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 
มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 และการออกข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระ
ราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ดังกล่าว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่า
ราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ใช้
อ านาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พิจารณาจ ากัดการเคลื่อนย้ายบุคคล และการงดกิจกรรมที่มีการ
ชุมนุมชน เพ่ือควบคุมมิให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบาดแพร่ออกไปเป็นวงกว้าง 
  4. กระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบข้อมูลนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานที่ได้ยื่น
บัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกระทรวงแรงงานผ่านเจ้าหน้าที่หรือผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ 
31 มีนาคม พ.ศ. 2563 แล้ว ปรากฏว่า มีแรงงานต่างด้าวคงเหลือที่จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จ านวน 555 ,993 
ราย 
  5. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันไม่คลี่คลาย
ลงหรือเข้าสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว หรือหากสภาวะการแพร่ระบาดของโรคคลี่คลายลงแล้ว แต่ประชาชนยังต้อง
เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน (Social Distancing) เพ่ือป้องกันการกลับมาติดโรคจึงไม่ควรที่จะเร่งรีบเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวจ านวนมากเพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 
2562 
  สาระส าคัญ 
  1. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การผ่อนปรนการด าเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 จากเดิมให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
เป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
  2. ทบทวนระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวได้ต่อไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และให้ยกเว้นค่าเปรียบเทียบปรับการอยู่เกินก าหนด 
(Overstay) รวมถึงการยกเว้นการปฏิบัติตามค าสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2558 เรื่อง การไม่อนุญาต
ให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาในราชอาณาจักร สั่ง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
  3. ทบทวนระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่การอนุญาตท างานสิ้นสุดสามารถท างานไป
พลางก่อนได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และใช้บัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวที่กรมก าร
จัดหางานออกให้และใบอนุญาตท างานฉบับเดิมไปพลางก่อน 
  4. ให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
และนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างาน ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ส่วนราชการประกาศก าหนดตาม
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และที่ประกาศเพ่ิมเติมอย่างเคร่งครัด เช่น การโดยสาร
ยานพาหนะต้องเป็นไปตามจ านวนที่ทางราชการก าหนด การจ ากัดจ านวนและปรับระยะเวลาการปฏิบัติงาน การเว้น
ระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร (Social Distancing) เพ่ือป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรคทาง
ละอองฝอย หรือการให้บริการด้วยการสื่อสารแบบดิจิทัล เป็นต้น 
  5. การบริหารจัดการเพ่ิมเติมจากขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม               
พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
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      (1) กระทรวงแรงงานจะจัดระบบนัดหมายให้แรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจสุขภาพใน
โรงพยาบาลของรัฐ เพ่ือให้บริการตรวจสุขภาพเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
      (2) เมื่อแรงงานต่างด้าวได้รับใบรับรองผลการตรวจสุขภาพแล้ว สามารถยื่นขอรับใบอนุญาต
ท างานผ่านทางระบบออนไลน์ (https://e-workpermit.doe.go.th/) 
      (3) นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานต้องพาแรงงานต่างด้าวไปจัดเก็บข้อมูล
ชีวภาพและอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics Data) ณ ที่ท าการตรวจคนเข้าเมือง และจัดเก็บลายนิ้วมือ ณ ศูนย์บริการ
งานทะเบียนภาค สาขาจังหวัด หรือส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีระบบออนไลน์รองรับ 
  ทั้งนี้ การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การผ่อนปรนก าร
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นการควบคุมมิให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                  
(โควิด-19) แพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้าง ในสถานที่ที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจ านวนมากส่งเสริมให้การแก้ไข
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยุติลงได้โดยเร็วและป้องกันมิให้เกิด
เหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น เสริมสร้าง ความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศโดยรวมซึ่งสอดคล้องกับมาตรการ
เร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 
มีนาคม พ.ศ. 2563 
  แรงงานต่างด้าวซึ่งนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานได้ยื่นบัญชีรายชื่อความ
ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกระทรวงแรงงานผ่านเจ้าหน้าที่หรือผ่านระบบออนไลน์ไว้แล้วภายในวันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 แต่ไม่สามารถด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ได้ ในช่วงระยะเวลาที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ยังคงเป็นแรงงาน              
ต่างด้าวที่สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและท างานต่อไปได้ในกิจการที่ขาดแคลนแรงงาน 
 
17. เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงบประมาณเสนอการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ดังนี้ 
  1. รายจ่ายประจ า ในทุกงบรายจ่ายที่ไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ และการด าเนินกิจกรรม 
(Event) ที่มีการจ้างผู้จัดกิจกรรม (Organizer) หรือด าเนินการเอง ให้พิจารณาทบทวนวงเงินงบประมาณลง ร้อยละ 
25 
  2. รายจ่ายลงทุน ในทุกงบรายจ่ายที่ไม่มีข้อผูกพัน (รายการปีเดียว) ที่เป็นครุภัณฑ์ทดแทนหรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สามารถชะลอการด าเนินงานได้ ให้พิจารณาทบทวนวงเงินงบประมาณลง ร้อยละ 50 
  3. รายการและงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถชะลอการ
ด าเนินการได้ โดยไม่กอ่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ 
  ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการบรรเทาหรือแก้ไขผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณฯ ตามแนวทางการปรับปรุง
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รอง
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพ่ือให้ความเห็นชอบและส่งข้อเสนอการปรับปรุงให้ส านักงบประมาณ ภายใน
วันที่ 22 เมษายน 2563  
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18. เรื่อง  การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ และมาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์อ่ืนส าหรับบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุขรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.)  
ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคน
ภาครัฐ เสนอ ดังนี้  
  คปร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้พิจารณาเรื่อง การขอเพ่ิมอัตรา
ข้าราชการตั้งใหม่ และมาตรการเพ่ิมสิทธิประโยชน์อ่ืน ส าหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข รองรับภาวะฉุกเฉินใน
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 แล้ว มีมติดังนี้ 
  1) การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
(พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราว) ที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 24 สายงาน 
รวมทั้งสิ้น 38,105 อัตรา 
   1.1) เห็นชอบให้จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ รวม 38,105 อัตรา เพ่ือบรรจุบุคคลดังกล่าว
เข้ารับราชการให้ตรงตามต าแหน่งงานที่จ้างอยู่เดิม อย่างไรก็ดี หากภายหลังบริบทของงานเปลี่ยนแปลงไป ให้กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ปรับเปลี่ยนสายงานของอัตราข้าราชการตั้งใหม่ที่จะจัดสรรเป็นสายงาน
บริการทางการแพทย์อ่ืน ๆ ได้ตามความจ าเป็น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนกรอบอัตราก าลังตามที่ คปร. ก าหนด และ
จะต้องสอดคล้องกับแผนปฏิรูปก าลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้บรรจุในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานที่มีวุฒิคัดเลือกก่อนกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องสอบแข่งขัน และถือว่าอัตราข้าราชการตั้งใหม่ครั้งนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการบรรจุบุคลากรตามแผนปฏิรูปก าลังคนฯ ด้วย 
   1.2) เห็นชอบให้ก าหนดเงื่อนไขว่าเมื่อบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขได้รับการบรรจุเข้า
รับราชการในต าแหน่งที่ได้รับจัดสรรแล้ว ให้ยุบเลิกต าแหน่งพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือ
ลูกจ้างชั่วคราวตามจ านวนที่ได้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการและให้กระทรวงสาธารณสุขปรับรูปแบบการจ้างพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขโดยเน้นเฉพาะการจ้างงานสนับสนุนทั่วไปเท่านั้น และให้กระทรวงสาธารณสุขรายงานผลการด าเนินการ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนสายงาน การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตลอดจนการยุบเลิกต าแหน่งที่จ้างงานด้วยรูปแบบอ่ืนให้ คปร. 
ทราบด้วย 
   1.3) เห็นชอบให้ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข แบ่งการก าหนดต าแหน่งอัตราข้าราชการ               
ตั้งใหม่เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
    ระยะที่ 1 ให้ก าหนดต าแหน่งเพ่ือรองรับการบรรจุกลุ่มบุคลากรที่ให้บริการ ใน
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยตรง รวม 25,051 อัตรา ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 
    ระยะที่ 2 ให้ก าหนดต าแหน่งเพ่ือรองรับการบรรจุกลุ่มบุคลากรที่สนับสนุนการ
ให้บริการในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวม 5,616 อัตรา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563               
เป็นต้นไป 
    ระยะที่ 3 ให้ก าหนดต าแหน่งเพ่ือรองรับการบรรจุกลุ่มบุคลากรที่ให้บริการหรื อ
สนับสนุนการให้บริการในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ รวม 7,438 อัตรา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 
   ทั้ งนี้  ให้ กระทรวงสาธารณสุขและหน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้อง พิจารณาด า เนินการ 
โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจ าปีและเงินนอกงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขมาตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนของบุคลากรที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการดังกล่าวตามจ านวนวงเงินงบประมาณงบบุคลากรที่จะใช้ 
เพ่ือลดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินงบกลาง ตามท่ีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอต่อที่ประชุม 
  2 )  ก า รจั ด ส ร ร อั ต ร าข้ า ร าชกา รตั้ ง ใ ห ม่ เพื่ อบ ร รจุ นั ก ศึ กษาผู้ ส า เ ร็ จ ก า รศึ กษา 
ในปี พ.ศ. 2563 จ านวน 5 สายงาน รวมทั้งสิ้น 7,579 อัตรา 
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   2.1) ต าแหน่งนายแพทย์และทันตแพทย์ 
   เห็นชอบให้จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ต าแหน่งนายแพทย์และทันตแพทย์ให้กับส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรองรับการบรรจุนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ที่เป็น
นักศึกษาคู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุขและส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2563 รวม 2,792 อัตรา โดยเป็นต าแหน่ง
นายแพทย์ จ านวน 2,157 อัตรา และต าแหน่งทันตแพทย์ จ านวน 635 อัตรา และให้น าจ านวนอัตราข้าราชการ
ต าแหน่งนายแพทย์ที่ได้รับจัดสรรตามข้อ 1) มานับรวมเป็นส่วนหนึ่งของจ านวนต าแหน่งนายแพทย์ตามเป้าหมาย  
ที่ก าหนดในแผนปฏิรูปก าลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง คปร. 
จะจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ต าแหน่งนายแพทย์และต าแหน่งทันตแพทย์ให้เป็นปีสุดท้ายด้วย ทั้งนี้ หากกระทรวง
สาธารณสุขพิจารณาแล้วเห็นว่าจ าเป็นต้องบรรจุนักศึกษาคู่สัญญาของนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันต
แพทยศาสตร์เป็นข้าราชการต่อไป ให้กระทรวงสาธารณสุขทบทวนความต้องการอัตราก าลัง และแสดงความจ าเป็น
พร้อมกับแผนการใช้ประโยชน์ว่าจะใช้ต าแหน่งดังกล่าวในการปฏิบัติภารกิจตามแผนงานหรือยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างไร เพ่ือให้ คปร. พิจารณาต่อไป 
   2.2) ต าแหน่งเภสัชกร 
   เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขบรรจุนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ที่เป็นนักศึกษาคู่สัญญาของ
กระทรวงสาธารณสุขเป็นพนักงานราชการแทนการบรรจุเป็นข้าราชการตามมติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 และให้น าจ านวนอัตราข้าราชการต าแหน่งเภสัชกรที่ได้รับจัดสรร
ตามข้อ 1) มานับรวมเป็นส่วนหนึ่งของจ านวนต าแหน่งเภสัชกรตามเป้าหมายที่ก าหนดในแผนปฏิรูปก าลังคนและ
ภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยังไม่จัดสรรอัตราข้าราชการตั้ง
ใหม่ตามที่ขอ 
   2.3) ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข 
   เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาทบทวนเหตุผลความจ าเป็นของภารกิจ จัดท า
แผนก าลังคนรองรับและแสดงความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปก าลังคนฯ เพ่ือให้อัตราข้าราชการที่จะขอตั้งใหม่มีความ
ชัดเจนทั้งภารกิจและหน่วยงานที่จะปฏิบัติ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยจะต้อง
ไม่ซ้ าซ้อนกับอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรรและหากมีความจ าเป็นให้จัดท ารายละเอียดเสนอ คปร. ในโอกาสต่อไป 
  3) การคัดเลือกบรรจุบุคคลซึ่งมิได้ส าเร็จการศึกษาในวุฒิท่ี ก.พ. ก าหนดให้คัดเลือกบรรจุเข้า
รับราชการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 
  เห็นชอบให้ส านักงาน ก.พ. พิจารณาด าเนินการตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพ่ือคัดเลือกบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งโดยไม่
ต้องด าเนินการสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ให้หารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขใน
การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
  ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี 
ก.พ. และคณะรัฐมนตรีก าหนดไว้เดิม ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/154 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 และ  
ที่ นร 1012.2/235 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 แล้วแต่กรณี 
  4) การขอสนับสนุนเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนส าหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
  เห็นชอบให้บุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนในอัตรา ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี 1  ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ให้ได้รับในอัตราเดือนละ 1,500 บาท 
  กลุ่มท่ี 2  ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน ให้ได้รับในอัตราเดือนละ 1,000 บาท 
  ประมาณการงบประมาณที่จะต้องใช้ส าหรับการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน เป็นระยะเวลา 7 
เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,746,397,500 บาท 
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  ส าหรับหลักเกณฑ์การได้รับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข ให้กระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) จัดท าระเบียบหรือหลักเกณฑ์เพ่ือรองรับการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษ โดยอาจก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินอ่ืนที่ก าหนดให้จ่ายเป็นราย
เดือน 
  ทั้งนี้ ให้น าหลักเกณฑ์ตามข้อนี้ไปใช้บังคับโดยอนุโลมกับข้าราชการทหาร ข้าราชการต ารวจ 
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และบุคลากรภาครัฐอื่น ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในสถานการณ์เช่นเดียวกันนี้ 
  5) การจัดสรรโควตาพิเศษความดีความชอบพิเศษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข 
  เห็นชอบให้บุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ได้รับการเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ 
   5.1) ระบบการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ ให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานโดยตรงและ
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน ได้รับการเลื่อนเงินเดือนเพ่ิมขึ้นจากการเลื่อนเงินเดือนปกติอีกร้อยละ 1 ของฐานในการ
ค านวณต่อรอบการประเมิน ทั้งนี้ เมื่อรวมการเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติกับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแล้ว ต้องไม่
เกินร้อยละ 6 ของฐานในการค านวณ 
   5.2) ระบบการเลื่อนเงินเดือนแบบขั้น ให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานโดยตรงและกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งกรณีปกติและกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ รวมทั้งปีไม่เกิน 2 
ขั้น โดยไม่นับรวมอยู่ในโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้มีผลงานดีเด่น ร้อยละ 15 ของจ านวนผู้ปฏิบัติงานในรอบ
การประเมิน 
   ประมาณการงบประมาณที่จะต้องใช้ส าหรับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
2,023,270,920 บาท 
   ส าหรับหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติให้ส านักงาน ก.พ. แจ้ง
แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการ โดยน าหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการพิจารณาบ าเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องมาใช้โดยอนุโลม 
   ทั้งนี้ ให้น าหลักเกณฑ์ตามข้อนี้ ไปใช้บังคับโดยอนุโลมกับข้าราชการทหาร ข้าราชการต ารวจ 
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และบุคลากรภาครัฐอื่น ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในสถานการณ์เช่นเดียวกันนี้ 
  6) การเพิ่มอายุราชการเพิ่มทวีคูณในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินส าหรับบุคลากรสาธารณสุข 
  มีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังชี้แจงว่า กรณีการขอเพ่ิมอายุราชการทวีคูณในช่วง
สถานการณ์ฉุกเฉินส าหรับบุคลากรสาธารณสุขเนื่องจากการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณของข้าราชการเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 มาตรา 24 ซึ่งบัญญัติไว้โดยสรุปว่า ข้าราชการสามารถนับ
เวลาราชการเป็นทวีคูณได้ 2 กรณี ได้แก่ (1) ผู้ซึ่งกระท าหน้าที่ตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด ในระหว่างเวลาที่มีการ
รบหรือการสงครามหรือมีการปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินหรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็นนักด าเรือด าน้ า และ (2) ในกรณีที่มีการประกาศกฎอัยการศึก ซึ่งคณะรัฐมนตรี
มีอ านาจพิจารณาให้ข้าราชการซึ่งประจ าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกนั้น ได้รับการนับเวลา
ราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างนั้นเป็นทวีคูณได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ดังนั้น การนับเวลาราชการ
เป็นทวีคูณส าหรับบุคลากรสาธารณสุข จึงต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว 
  7) การลดดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนบุคคลกรุงไทยธนวัฏ/ธนาคารออมสิน ระยะเวลา 1 ปี ส าหรับ
บุคลากรสาธารณสุข 
  มีมติรับทราบมาตรการช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ให้กับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และ
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ธนาคารออมสิน อย่างไรก็ดี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารออมสินอยู่ระหว่างการพิจารณาขยาย
มาตรการเดิม หรือก าหนดมาตรการอ่ืนเพ่ิมเติม ซึ่งจะแจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขและส านักงาน ก.พ. ทราบต่อไป 
  8) การปรับอัตราจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขตามข้อ 6 ของระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการ
ให้บริการสาธารณสุข พ.ศ. 2561 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จ านวน 2 เท่าจากอัตรา
เดิม 
  มีมติรับทราบตามความเห็นของกระทรวงการคลังว่า กรณีนี้เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่               
ผู้ให้บริการสาธารณสุขกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะให้
ความเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท ารายละเอียดข้อมูลพร้อม
กับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว 
 
19. เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจ าปี 2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
รายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจ าปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ได้เห็นชอบใน
หลักการร่างรายงานฯ ประจ าปี 2562 ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 
คณะอนุกรรมการก ากับและติดตามการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พม. ได้เห็นชอบร่างรายงานฯ 
ที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก้ไขและเพ่ิมเติมตามความเห็นของคณะกรรมการฯ โดยเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวง
การต่างประเทศได้น าส่งรายงานฯ ฉบับภาษาอังกฤษให้สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทยแล้ว ซึ่ง
รายงานฯ มีสาระส าคัญ สรุปได้ ดังนี้  
 

เรื่อง สาระส าคัญ 
1. การจัดสรร
งบประมาณ 

มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทั้งระบบ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.53 รวม  3,806.82 ล้านบาท จากปี 2561 ที่มีจ านวน 3,641.98 ล้าน
บาท  

2. การสืบสวน
ปราบปรามคดีค้ามนุษย์  

ได้สืบสวนปราบปรามคดีค้ามนุษย์ 288 คดี จ าแนกเป็น การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 
(การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก  
และการแสดงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน) 185 คดี การน าคนมาขอทาน 9 คดี  
การบังคับใช้แรงงาน (แรงงานทั่วไป แรงงานในภาคประมง เอาคนลงเป็นทาส และการ
อ่ืนใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม) 94 
คดี โดยจับกุมผู้ต้องหา 555 คน (ชาย 330 คน หญิง 225 คน) สัญชาติไทย  402 คน 
เมียนมา 120 คน  กัมพูชา 4 คน ลาว 6 คน และอ่ืน ๆ 23 คน รวมทั้งช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 1,821 คน (ชาย 1,158 คน หญิง 663 คน) สัญชาติไทย 
251 คน เมียนมา 1,306 คน กัมพูชา 96 คน ลาว 38 คน และอ่ืน ๆ 130 คน  

3. สถิติการด าเนินคดี
ชั้นพนักงานสอบสวนชั้น
พนักงานอัยการและชั้น
ศาล  

ด าเนินคดีชั้นพนักงานสอบสวน 288 คดี อยู่ระหว่างการสอบสวน 39 คดี สอบสวนเสร็จ
สิ้น 249 คดี และมีความเห็นควรสั่งฟ้องทั้งหมด 249 คดี ชั้นพนักงานอัยการ 364 คดี 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 351 คดี และชั้นศาล 396 คดี พิพากษาเสร็จสิ้น 283 คดี และมีค า
พิพากษาให้จ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย 54,180,366 บาท 

4. มาตรการลงโทษ
เจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วน

ใช้มาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง และท าให้จ านวนเจ้าหน้าที่ดังกล่าวลดลงอย่างชัดเจน โดยในปี 2562 มีการชี้มูล
ความผิดและมีความเห็นสั่งฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐ 4 คน  ที่ถูกกล่าวหาว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
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เกี่ยวข้องกับการค้า
มนุษย์ 

การค้ามนุษย์เมื่อปี 2560 รวมทั้งตัดสินจ าคุกเจ้าหน้าที่รัฐ 6 คน ที่ถูกด าเนินคดีระหว่าง
ปี 2558-2561 ในฐานความผิดที่เก่ียวข้องระวางโทษตั้งแต่ 34-225 ปี  

5. การคุ้มครองและการ
เยียวยาผู้เสียหาย 

- ผู้เสียหายเลือกเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองของรัฐและเอกชน 1,560 คน  
(ร้อยละ 85.67) ของผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ 1,821 คน ส าหรับผู้เสียหาย 261 คน  
(ร้อยละ 14.33) ไม่ประสงค์เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองของรัฐและเอกชน  แต่
ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิอื่น ๆ ที่พึงได้รับ นอกจากนี้ รัฐบาลได้จ่ายเงินชดเชยเยียวยา
ให้แก่ผู้เสียหายจากกองทุน เพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 11.87 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 93 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งจ่ายไป 6.15 ล้านบาท  
- ผู้เสียหายสามารถเดินทางออกไปภายนอกสถานคุ้มครอง เช่น ไปเรียน ไปท างาน หรือ
ออกไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อไม่ต้องมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย  โดยได้จัดท า
บัตรประจ าตัวและอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  โดยผู้เสียหาย
ต่างชาติ 1,222 คน  (ร้อยละ 85.7)  
- ก าหนดให้นายจ้างใช้สัญญาจ้าง 3 ภาษา ไว้ในฉบับเดียวกัน (ภาษาของแรงงานต่าง
ด้าว  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการต่อใบอนุญาต
ท างานของแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะท าให้แรงงานต่างด้าวทุกคนได้รับการคุ้มครองแรงงาน
ต่างด้าวให้ได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย 

6. การจัดท าแอปพลิเค
ชัน (Mobile 
Application)  

จัดท าแอปพลิเคชัน (Mobile Application) ชื่อ “PROTECT-U” เพ่ือเพ่ิมช่องทาง
ส าหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้เข้าถึงบริการการช่วยเหลือคุ้มครอง รวมทั้งเป็น
ช่องทางให้ประชาชนสามารถแจง้เบาะแสเมื่อพบเหตุค้ามนุษย์ เพ่ือช่วยเหลือและ
คุ้มครองผู้เสียหายได้อย่างรวดเร็วขึ้น  

7. การเพ่ิม
ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่
บังคับใช้     กฎหมาย 

การเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น พนักงานตรวจแรงงานให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ทีมสหวิชาชีพ  และผู้ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ทั่วประเทศ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องในการด าเนินคดี
และตัดสินโทษผู้ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมทั้งคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน 

 
 

ต่างประเทศ 
20. เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ส าหรับ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ สปป.ลาว เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ ASEAN Single Window 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การ
มหาชน) (สพพ.) ด าเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
ส าหรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ สปป.ลาว เพ่ือเชื่อมโยงกับระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ 
จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window: ASW) (โครงการพัฒนาระบบฯ) ในรูปแบบเงินให้เปล่าทั้งจ านวน 
วงเงินรวม 18,820,805.12 บาท โดยใช้เงินสะสมของ สพพ. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
  โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว               
(สปป.ลาว) เพ่ือเชื่อมโยงกับระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (ASEAN Single Window: ASW) (โครงการ
พัฒนาระบบฯ) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบ ASW ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับประเทศสมาชิก
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อาเซียน ซึ่งขอบเขตการด าเนินงานนั้น จะเป็นการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ 3 ระบบ ได้แก่ 1.) การพัฒนา
ระบบ National Single Window - Routing Platform (NSW - RP) เพ่ือส่งผ่านข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ ASEAN Trade 
in Goods Agreement (ATIGA e - Form D) กับประเทศสมาชิกอาเซียน 2.) การพัฒนาโปรแกรมใบรั บรอง
แหล่งก าเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate of Origin: e - CO) ให้สามารถส่งข้อมูล ATIGA e - 
Form D รวมถึงรับข้อมูลตอบกลับจากประเทศสมาชิกอาเซียนผ่าน ASW 3.) การพัฒนาโปรแกรมการ           ดู
ข้อมูล e - CO ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ งของ NSW - RP ให้สามารถรับข้อมูล ATIGA e - Form D จากต่างประเทศ              
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการค้นหาข้อมูลจาก ATIGA e –Form D  
 ที่ประชุมคณะกรรมการ สพพ. ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 มีมติให้ สพพ. ด าเนินการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว วงเงินรวม 18,820,805.12 บาท โดยใช้เงินสะสมของหน่วยงานในรูปแบบ
ของเงินให้เปล่าทั้งจ านวน 
 
21. เรื่อง การรับรองขอบเขตอ านาจหน้าที่สภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งอาเซียน                    
(Ad-referendum Adoption of the Term of Reference of the ASEAN TVET Council)  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างขอบเขตอ านาจหน้าที่ (TOR) ของ ASEAN TVET Council (ATC) 
เพ่ือการรับรองของรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน (ASEAN Education Ministers Meeting: ASED) และรัฐมนตรีแรงงาน
อาเซียน (ASEAN Labour Ministers Meeting: ALMM) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามในหนังสือเห็นชอบ/รับรอง (Adoption) ขอบเขตอ านาจหน้าที่สภาการ
เทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งอาเซียน (Term of Reference of the ASEAN TVET Council) ทั้งนี้ ใน
ส่วนของกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างน าเสนอรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงพาณิชย์  เ พ่ือให้ความเห็นชอบ 
(Endorsement) ขอบเขตอ านาจหน้าที่สภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งอาเซียน และเห็นชอบให้
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ SOMED และกระทรวงแรงงาน ในฐานะ SLOM เสนอชื่อผู้แทนระดับอาวุโสของไทย
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในสภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งอาเซียน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
เสนอ 
  สาระส าคัญของขอบข่ายอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

หน้าที ่
  1) ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาและการด าเนินการ
ที่เก่ียวข้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
  2) อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการอาชีวศึกษา 
  3) พัฒนาแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการเรียนรู้และกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการอาชีวศึกษา 
  4) สนับสนุนการบริหารองค์ความรู้ด้านการอาชีวศึกษาผ่านการวิจัย การศึกษา และการจัดท าสื่อ
สิ่งพิมพ์ให้ความรู้ต่างๆ 

  กิจกรรมหลัก 
  1) จัดการแข่งขัน/กิจกรรมพัฒนาทักษะ 
  2) วิจัยและพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม 
  3) ส่งเสริมการพัฒนาภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา 
  4) พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
  5) เสริมสร้างระบบการประกันสุขภาพ และ 
  6) แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม 

  กลไกการด าเนินงาน 
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  1) สมาชิกประกอบด้วยผู้แทนจากสาขาความร่วมมืออาเซียนด้านเศรษฐกิจ การศึกษา แรงงาน 
ธุรกิจ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส าหรับประเทศไทย ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน 
และผู้แทนกระทรวงพาณิชย์/กระทรวงอุตสาหกรรม 
  2) ก าหนดให้มีการประชุมปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
  3) เจ้าภาพจัดการประชุมรับผิดชอบงบประมาณส าหรับการจัดประชุม และให้แต่ละประเทศ
รับผิดชอบค่าเดินทางเข้าร่วมการประชุม (cost-sharing basis) 
 

แต่งตั้ง 
 
22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (ส านักข่าว
กรองแห่งชาติ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีส านักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นายศรายุธ ทองกูล นักการข่าว
เชี่ยวชาญ กลุ่มงานที่ปรึกษา ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านข่าวกรองความมั่นคงและ
สถาบันหลัก (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 19 
ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่ อม
แต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง                     
นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น
ต้นไป เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง  
 
24. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงมหาดไทย)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จ านวน 3 ราย ดังนี้   
  1. ให้นายกอบชัย บุญอรณะ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
เพชรบุรี ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอองระดับสูง) จังหวัด
ชัยภูมิ ส านักงานปลัดกระทรวง    
   2. ให้นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
ภูเก็ต ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอองระดับสูง) จังหวัด
เพชรบุรี ส านักงานปลัดกระทรวง    
  3. ให้นายณรงค์ วุ่นซิ้ว พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดชัยภูมิ 
ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอองระดับสูง) จังหวัดภูเก็ต 
ส านักงานปลัดกระทรวง    
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป   
 
 
 
 



 

 

 

29 

25. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รวม 6 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ด ารงต าแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อ
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ดังนี้  
  1. นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์   ประธานกรรมการ   
   2. นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์)  
  3. นางอุษา กลิ่นหอม    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเกษตร)  
  4. นายธีระ พุ่มเสนาะ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารจัดการ)   
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการวิจัยและกระบวนการ
เรียนรู้)    
  6. นายเสถียร ใจค า     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการพัฒนาชุมชนและ
เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง)   
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป  
 
26. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ชุดใหม่ รวม 6 คน 
เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิม ได้ด ารงต าแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
2563 ดังนี้  
   1. นายชวลิต ชูขจร    ประธานกรรมการ   
  2. นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเกษตร)  
  3. นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/นวัตกรรม)
   4. นายสุพัฒน์ เอ้ียวฉาย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการพาณิชย์/อุตสาหกรรม)  
  5. นางจิราวรรณ แย้มประยูร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหาร/การเงิน)   
  6. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการกฎหมาย)  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป  
 
27. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการประปานครหลวง   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการใน
คณะกรรมการการประปานครหลวง จ านวน 4 คน แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากมีอายุครบหกสิบห้า
ปีบริบูรณ์และลาออก ดังนี้   
  1. นายจ าเริญ โพธิยอด (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) กรรมการ   
  2. พลเอก สิงห์ทอง หมีทอง   กรรมการ   
  3. นายวรายุทธ เย็นบ ารุง    กรรมการ   
  4. นายชัยทัต แซ่ตั้ง    กรรมการ   
    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่า
ก าหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน  



 

 

 

30 

 
28. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาที่พ้น
จากต าแหน่งก่อนครบวาระ   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้  
    1. รับทราบกรณี นายสุภกร บัวสาย พ้นจากต าแหน่งกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาใน
คณะกรรมการสภาการศึกษา เนื่องจากลาออก   
   2. เห็นชอบแต่งตั้ง นายนิติ นาชิต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาในคณะกรรมการสภา
การศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ (ตามข้อ 1.)  
  โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และในครั้งต่อ ๆ ไปให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้อย่ างเคร่งครัดด้วย 
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การด าเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)   
 
29. เรื่อง ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 112/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 112/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาค
ธุรกิจในทุกพ้ืนที่ของประเทศ ทั้งในด้านการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายและหนี้สิ้น การขาดรายได้ การถูกเลิกจ้าง และการ
ปิดกิจการชั่วคราว ส่งผลให้อุปสงค์ภายในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนมีแนวโน้มหดตัวลงอย่างรุนแรง รัฐบาล
จึงได้จัดให้มีมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ระยะที่ 1 – 3 เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบ โดยเฉพาะมาตรการชดเชยรายได้แก่แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมหรือผู้ได้รับผลกระทบอ่ืน ๆ ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
หลากหลายอาชีพทั่วประเทศ ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท ามาตรการช่วยเหลือและเยียวยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตลอดจนให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทั่วถึง เป็นธรรม 
โดยเร็ว 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโค วิด-19 โดยมี
องค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  1. องค์ประกอบ 
     1.1 ปลัดกระทรวงการคลัง     ประธานกรรมการ 
     1.2 ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี     กรรมการ 
     1.3 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    กรรมการ 
     1.4 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ 
     1.5 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    กรรมการ 
     1.6 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรรมการ 
     1.7 ปลัดกระทรวงมหาดไทย      กรรมการ 
     1.8 ปลัดกระทรวงแรงงาน     กรรมการ 
     1.9 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     กรรมการ 
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     1.10 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    กรรมการ 
     1.11 ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ    กรรมการ 
     1.12 ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง   กรรมการและเลขานุการ 
  2. หน้าที่และอ านาจ 
      2.1 ติดตาม รวบรวม และบูรณาการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ               
โรคโควิด-19 รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน 
      2.2 ตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ               
โรคโควิด-19 ตามมาตรการของรัฐต่าง ๆ  
      2.3 น าผลการด าเนินการตามข้อ 2.1 และ 2.2 มาวิเคราะห์และจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือให้              
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีความครอบคลุม ทั่วถึงและเป็นธรรม 
      2.4 ก ากับดูแลและตรวจสอบการด าเนินมาตรการชดเชยรายได้ฯ ให้เป็นไปตามแผนงานและ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รวมทั้งเสนอแนะกลไกและขั้นตอนการด าเนินงานที่กลุ่มเป้าหมายสามารถ
เข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างแท้จริง ต่อนายกรัฐมนตรี หรือศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือ
ประชาชน ตามค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 6/2563 เรื่อง การจัดโครงการสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19               
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563  
      2.5 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงและ
รายงานข้อมูล รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ 
      2.6 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคล เพ่ือช่วยปฏิบัติงานได้ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม 
      2.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
  ส าหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลที่แต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ให้เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 หรือตามระเบียบทางราชการ แล้วแต่กรณี โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ
ของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 
 
 

.............. 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 

 


