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  วันนี้ (24ธันวาคม 2562)  เวลา 09.00 น.ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังนี้ 

กฎหมาย 
  1. เรื่อง     รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการคัดกรองคนตางดาวท่ีเขามาใน 
    ราชอาณาจักรและไมสามารถเดินทางกลับประเทศอันเปนภูมิลําเนาได พ.ศ. ….  
  2. เรื่อง     รางพระราชกฤษฎีกากําหนดคุณสมบัติของบุคคลซ่ึงอาจสมัครเขาเปนผูประกันตน 
    (ฉบับท่ี ..)พ.ศ. ….  
  3. เรื่อง     รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน 
    รัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีสําหรับการบริจาคใหแกสถานศึกษาท่ี
    จัดตั้งข้ึนในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับ 
    ทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ)  
  4. เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน 
    รัษฎากร (ฉบับท่ี ..)พ.ศ. …. [ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการ 
    ดําเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพ่ีชวยนอง)]   
  5. เรื่อง  รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย 
    การยกเวนรัษฎากร (การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับเงินชดเชยตาม
    มาตรการสงเสริมการชําระเงินเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ และการนําสงขอมูล 
    ภาษีมูลคาเพ่ิมผานระบบอิเล็กทรอนิกส)  
  6. เรื่อง  รางกฎกระทรวงการนําเขา สงออก หรือนําผานราชอาณาจักรซ่ึงสัตวหรือซากสัตว 
    พ.ศ. ….  
  7. เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาชลประทาน การจัดเก็บหรือชําระคาชลประทาน 
    และการยกเวนและการผอนชําระคาชลประทาน พ.ศ. ….  
   

เศรษฐกิจ - สังคม 
  8. เรื่อง  การใหความชวยเหลือทางการเงินแกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
    สําหรับโครงการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงท่ี 5  
    (บึงกาฬ – บอลิคําไซ)  
  9. เรื่อง  การใหความชวยเหลือทางการเงินแกสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สําหรับ 
    โครงการพัฒนาเมืองภายใตระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ระยะท่ี 3 ใน
    สวนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ําประปา และการพัฒนาระบบบริหาร
    จัดการขยะ)  
  10. เรื่อง  เปาหมายของนโยบายการเงินประจําป 2563  
  11. เรื่อง  แผนการคลังระยะปานกลาง (ปงบประมาณ 2564 – 2567)  
  12. เรื่อง  ของขวัญปใหม พ.ศ. 2563 สําหรับประชาชน จากกระทรวงคมนาคม  
  13. เรื่อง  โครงการของขวัญปใหมสําหรับประชาชน ประจําป 2563 ของกระทรวงพลังงาน  
  14. เรื่อง  การจัดทําโครงการของขวัญปใหมของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือมอบใหประชาชน 
    ประจําป พ.ศ. 2563 (มท.)  
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  15. เรื่อง   มาตรการปรับลดอัตราคาโดยสารรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม  
 

ตางประเทศ 
  16. เรื่อง รางหนังสือแลกเปลี่ยนเพ่ือตออายุกรอบความตกลงความรวมมือระหวางอาเซียน
    กับองคการทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ)  
 

แตงตั้ง 
  17. เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  18. เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงวัฒนธรรม)  
  19. เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  20. เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  21. เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)  
  22. เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงแรงงาน)  
  23. เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีปองกัน 
    ประเทศ   
  24. เรื่อง  แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน 
    ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  
  25. เรื่อง  เพ่ิมเติมองคประกอบผูแทนพิเศษของรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน 
    ภาคใต   
  26. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการทาเรือแหง 
    ประเทศไทย  
  27. เรื่อง  การแกไขเพ่ิมเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและ 
    รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏบิัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
   

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

1. เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการคัดกรองคนตางดาวท่ีเขามาในราชอาณาจักรและไมสามารถ
เดินทางกลับประเทศอันเปนภูมิลําเนาได พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการคัดกรองคนตางดาวท่ีเขามา
ในราชอาณาจักรและไมสามารถเดินทางกลับประเทศอันเปนภูมิลําเนาได พ.ศ. …. ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอ และใหดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
  1. กําหนดบทนิยาม “คนตางดาว” “ผูไดรับการคุมครอง” “ผูอยูระหวางคัดกรองสถานะ” 
“คณะกรรมการ” และ “พนักงานเจาหนาท่ี”  
  2. ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาคัดกรองผูไดรับการคุมครอง” 
ประกอบดวย ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธาน
กรรมการ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ ผูแทน
กระทรวงการตางประเทศ ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ผูแทนกระทรวงมหาดไทย 
ผูแทนกระทรวงยุติธรรม ผูแทนกระทรวงแรงงาน ผูแทนสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูแทนสํานักงานสภาความม่ันคง
แหงชาติ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด และผูบัญชาการตํารวจสันติบาล ผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสี่คน เปน
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กรรมการ ใหผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง เปนกรรมการและเลขานุการ และใหแตงตั้งผูชวยเลขานุการ
จํานวนไมเกินสองคน   
   กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามปนับแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง และ
อาจไดรับการแตงตั้งอีกไดแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได  
  3. กําหนดใหคณะกรรมการมีหนาท่ีและอํานาจกําหนดหลักเกณฑและพิจารณาคัดกรองคนตางดาว
เพ่ือใหสถานะเปนผูไดรับการคุมครอง รวมท้ังพิจารณาอุทธรณการยกคํารองขอรับสิทธิเปนผูไดรับการคุมครอง 
สงเสริมความรวมมือและการประสานงานกับรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ และองคกรภาคเอกชนท่ี
เก่ียวของในการดําเนินการเก่ียวกับผูไดรับการคุมครอง ใหเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศและนโยบายตามมติ
คณะรัฐมนตรี รายงานสถานการณ ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมท้ังเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาและวิธีการแกไขและปองกันปญหาตอนายกรัฐมนตรี   
  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบนี้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ อาจขอใหสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ และเจาหนาท่ีของรัฐชี้แจงหรือจัดสงขอมูลหรือเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวของมาเพ่ือใช
ประกอบการพิจารณา หรืออาจเชิญบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง ความเห็น คําแนะนําทางวิชาการ หรือสงเอกสารหรือ
หลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาไดตามท่ีเห็นสมควร  
  4. กําหนดใหสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ตช. ทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
และมีหนาท่ีและอํานาจรับผิดชอบงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประสานงาน
กับรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ องคกรภาคเอกชน และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ   
  5. กําหนดใหการคัดกรองผูไดรับการคุมครองเปนไปตามท่ีกําหนด เชน  
   5.1 ในระหวางการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือตามระเบียบนี้ หากพบ
คนตางดาวท่ีอางตนวามีเหตุสมควรจะเปนผูไดรับการคุมครอง ใหชะลอการสงตัวคนตางดาวนั้นออกไปนอก
ราชอาณาจักร เวนแตมีเหตุท่ีจะกระทบตอความม่ันคงของประเทศ  
   5.2 ใหพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาคํารองขอรับสิทธิเปนผูไดรับการคุมครองใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคํารองขอ ในกรณีท่ีพิจารณาแลวเห็นวา คนตางดาวรายใดไมมีสิทธิยื่นคําขอเปนผู
ไดรับการคุมครองตามระเบียบนี้ ใหยกคํารองขอและแจงผลการพิจารณาใหคนตางดาวทราบ โดยคนตางดาวนั้นอาจ
อุทธรณผลการพิจารณาตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงผลการพิจารณา  
  6. กําหนดใหในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีเห็นวาคนตางดาวมีสิทธิยื่นคําขอเปนผูไดรับการคุมครอง 
ใหแจงคนตางดาวนั้นเพ่ือยื่นคําขอเปนผูไดรับการคุมครองตอคณะกรรมการ ตามแบบท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด และใหพนักงานเจาหนาท่ีออกเอกสารแสดงสถานะเปนผูอยูระหวางคัดกรองสถานะแกคนตางดาวนั้น ภายใต
บังคับกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง พนักงานเจาหนาท่ีอาจอนุญาตใหผูอยูระหวางคัดกรองสถานะไปพักอาศัยอยู ณ ท่ี
ท่ีเห็นสมควร โดยใหคํารับรองวาจะมาพบพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือรับทราบคําสั่งตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด
ระหวางรอการพิจารณาใหสถานะเปนผูไดรับการคุมครองก็ได   
  7. กําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาคัดกรองคําขอเปนผูไดรับการคุมครองตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงหลักความเปน
เอกภาพของครอบครัว สิทธิในการไดรับความชวยเหลือในการพิจารณาคําขอ พันธกรณีระหวางประเทศ และนโยบาย
ตามมติคณะรัฐมนตรีประกอบดวย   
  8. กําหนดใหเม่ือคนตางดาวไดรับสถานะเปนผูไดรับการคุมครองแลว ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการกับผูไดรับการคุมครอง เชน  
   8.1 ไมสงตัวผูไดรับการคุมครองกลับไปยังประเทศอันเปนภูมิลําเนา เวนแตเปนกรณีท่ีผู
ไดรับการคุมครองนั้นประสงคจะกลับออกไปนอกราชอาณาจักรดวยความสมัครใจ หรือมีเหตุท่ีจะกระทบตอความ
ม่ันคงของประเทศ   
   8.2 ใหความชวยเหลือในการกลับไปยังประเทศอันเปนภูมิลําเนาตามความสมัครใจ เม่ือเหตุ
แหงการท่ีไมสามารถเดินทางกลับไดสิ้นสุดลง หรือพิจารณาใหความชวยเหลือในการติดตอประสานงานเพ่ือใหผูไดรับ
การคุมครองสามารถเดินทางไปประเทศท่ีจะพํานักตอไปได   
   8.3 ดําเนินการตามสมควรเก่ียวกับการใหการศึกษาแกผูไดรับการคุมครองท่ีเปนเด็กและ
การสาธารณสุข ท้ังนี้ ตามกฎหมาย พันธกรณีระหวางประเทศ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของ   
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  9. กําหนดใหกระทรวงการตางประเทศประสานงานกับรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวาง
ประเทศเพ่ือจัดทําขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการกับผูไดรับการคุมครองตามท่ีคณะกรรมการกําหนด และแจงให
คณะกรรมการทราบเพ่ือประกอบการพิจารณาดําเนินการกับผูไดรับการคุมครอง  
 
2. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดคุณสมบัติของบุคคลซ่ึงอาจสมัครเขาเปนผูประกันตน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดคุณสมบัติของบุคคลซ่ึงอาจสมัครเขา
เปนผูประกันตน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติและสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
  รง. เสนอวา  
  1. โดยท่ีสภาพการณสังคมในปจจุบันผูสูงอายุมีอายุยืนยาวมากข้ึน และเปนกลุมประชากรท่ียังมี
สุขภาพแข็งแรงสามารถทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระได และเพ่ือสนองตอนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของสังคมผูสูงอายุใหมีความยั่งยืนในการดํารงชีวิต จึงสมควรขยายคุณสมบัติของบุคคลซ่ึงสมัครเขาเปน
ผูประกันตน จาก “ตองมีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณ และ ไมเกิน 60 ปบริบูรณ” เปน  “ตองมีอายุไมต่ํากวา 15 ป
บริบูรณ และ ไมเกิน 65 ปบริบูรณ”  โดยมีเจตนารมณในการรองรับกลุมประชากรท่ียังมีสุขภาพแข็งแรง สามารถ
ทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระได เพ่ือใหสามารถเขาถึงการประกันสังคมภาคสมัครใจไดอยางท่ัวถึง ตลอดจนเปน
การยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมผูสูงอายุในปจจุบัน   
  2. ประกอบกับมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 กําหนดใหบุคคลใดอาจสมัครเขาเปนผูประกันตนตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหแสดงความจํานงตอสํานักงานประกันสังคม ท้ังนี้ คุณสมบัติของบุคคลดังกลาวใหเปนไปตามท่ี
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  
  3. ในคราวประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและท่ีปรึกษา (ชุดท่ี 13) ครั้งท่ี 20/2561 วันอังคารท่ี 
30 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบการขยายอายุของบุคคล ซ่ึงอาจสมัครเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 จาก 
ไมเกิน 60 ปบริบูรณ เปน ไมเกิน 65 ปบริบูรณ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานไดเห็นชอบในหลักการและสั่ง
การใหนําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของ รง. และคณะกรรมการฯ ไดตรวจพิจารณา
รางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเสร็จแลว   
  4. รง. ไดจัดทํารายงานขอมูลตามมาตรา 7 และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2561 ประกอบดวย รายละเอียด
โครงการ ประมาณการรายจายแหลงเงินท่ีใชตลอดระยะเวลาดําเนินการ และประโยชนท่ีจะไดรับ กรณีการขยายอายุ
ของบุคคลเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 จากเดิมอายุไมเกิน 60 ป 
เปน 65 ป โดยประมาณการจากขอมูลประชากรเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุตั้งแต 61 – 65 ป และอัตราท่ีมีการ
สมัครเขาเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 โดยเก็บขอมูลจากสถิติการสมัครเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 เพศชาย 
รอยละ 1.40 เพศหญิง รอยละ 1.75 เทากับจํานวนผูท่ีสมัครเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 คิดเปนจํานวนประมาณ
การในป 2563 จํานวน 63,768 คน จํานวนเงินโดยประมาณ รวมท้ังสิ้น 45,147,600 บาท สรุปไดดังนี้    
   4.1 สมัครทางเลือกท่ี 1 (ผูประกันตนจาย 70 บาท รัฐจายสมทบ 30 บาท) จากสถิติท่ีผาน
มา พบวาอัตราการสมัครยังมีจํานวนนอย จึงประมาณการวาผูสูงอายุนาจะสมัครทางเลือกท่ี 2 และทางเลือกท่ี 3 
(รายใหม) มากกวาสมัครทางเลือกท่ี 1   
   4.2 สมัครทางเลือกท่ี 2  (ผูประกันตนจาย 100 บาท รัฐจายสมทบ 50 บาท) จํานวน 
58,029 ราย รัฐบาลสมทบ 50 บาท คาดวาจะจายทุกเดือนในแตละป (12 เดือน) รวมเปนเงินท้ังสิ้น 34 ,817,400 
บาท (58,029 ราย x 50 บาท x 12 เดือน)  
   4.3 สมัครทางเลือกท่ี 3  (ผูประกันตนจาย 300 บาท รัฐจายสมทบ 150 บาท) จํานวน 
5,739 ราย รัฐบาลสมทบ 150 บาท คาดวาจะจายทุกเดือนในแตละป (12 เดือน) รวมเปนเงินท้ังสิ้น 10 ,330,200 
บาท (5,739 ราย x 150 บาท x 12 เดือน)   
   อยางไรก็ตาม การขยายอายุของบุคคลเปนผูประกันตนตามรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
จะทําใหผูสูงอายุท่ีประกอบอาชีพอิสระและเปนแรงงานนอกระบบไดรับความคุมครองในระบบประกันสังคมอยาง



 

 

6 

ท่ัวถึงตามนโยบายแหงรัฐเก่ียวกับสังคมผูสูงอายุและยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรม ในทุกมิติ) อันเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุใหดีข้ึน  
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา   
  แกไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของบุคคลซ่ึงอาจสมัครเขาเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 แหง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กําหนดใหบุคคลซ่ึงอาจสมัครเขาเปนผูประกันตน จากเดิม “ตองมีอายุไมต่ํา
กวา 15 ปบริบูรณ และไมเกิน 60 ปบริบูรณ”เปน “ตองมีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณ และไมเกิน 65 ปบริบูรณ” 
 
3. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 
(มาตรการภาษีสําหรับการบริจาคใหแกสถานศึกษาท่ีจัดตั้งข้ึนในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลง
ระหวางรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีสําหรับการบริจาคใหแกสถานศึกษาท่ีจัดตั้งข้ึนในประเทศไทยตาม
สนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ) ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา 
  เปนการขยายระยะเวลาการใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากร เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการ
ดําเนินงานดานการศึกษา โดยยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมปใหแกบุคคล
ธรรมดาหรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับการบริจาคผานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกสของกรมสรรพากร 
ใหแกสถานศึกษาท่ีจัดตั้งข้ึนในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญ
พิเศษแหงสหประชาชาติ ท่ีไดกระทําตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
 
4. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 
[ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการดําเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพ่ีชวยนอง)]   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. [ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการดําเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการ
พ่ีชวยนอง)] ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหดําเนินการ
ตอไปได   
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา  
  เปนการขยายระยะเวลาการใหสิทธิประโยชนทางภาษีตามมาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการดําเนิน
ธุรกิจจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ( SMEs) (มาตรการพ่ีชวยนอง) ออกไปอีก 2 ป จากเดิม
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เปนสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เพ่ือเปนการสงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการ SMEs อยางตอเนื่อง    
 
5. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร 
(การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับเงินชดเชยตามมาตรการสงเสริมการชําระเงินเพ่ือซ้ือสินคาและ
บริการ และการนําสงขอมูลภาษีมูลคาเพ่ิมผานระบบอิเล็กทรอนิกส)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับเงินชดเชยตามมาตรการสงเสริมการชําระเงิน
เพ่ือซ้ือสินคาและบริการ และการนําสงขอมูลภาษีมูลคาเพ่ิมผานระบบอิเล็กทรอนิกส) ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหดําเนินการตอไปได    
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  กําหนดใหเงินชดเชยท่ีไดรับตามมาตรการสงเสริมการชําระเงินดวยบัตรเดบิตหรือวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสอ่ืน สําหรับการซ้ือสินคาหรือรับบริการจากผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมในชวงระหวางวันท่ี 



 

 

7 

1 กุมภาพันธ 2562 ถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562 เปนเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ท้ังนี้ 
เงินชดเชยดังกลาวตองมีจํานวนไมเกินหนึ่งพันบาท  
 
6. เรื่อง รางกฎกระทรวงการนําเขา สงออก หรือนําผานราชอาณาจักรซ่ึงสัตวหรือซากสัตว พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงการนําเขา สงออก หรือนําผานราชอาณาจักรซ่ึงสัตว
หรือซากสัตว พ.ศ. …. ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เสนอ และใหดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวงฯ  
  1. กําหนดใหการนําเขา สงออก หรือนําผานราชอาณาจักรซ่ึงสัตวหรือซากสัตว ตองทําเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตว และตองดําเนินการนําเขา สงออก หรือนําผานสัตวหรือซากสัตวเฉพาะในอาณาเขตทาเขาหรือทาออก
เทานั้น   
  2. กําหนดใหอํานาจอธิบดีออกประกาศกําหนดพ้ืนท่ีตรวจโรคและทําลายเชื้อโรคสําหรับสัตวหรือ
ซากสัตวภายในบริเวณทาเขาหรือทาออกเพ่ือใชทําลายเชื้อโรค และหากมีเหตุอันควรสงสัยวาสัตวหรือซากสัตวเปน
โรคระบาดหรือเปนพาหะของโรคระบาด ใหสัตวแพทยประจําทาเขาหรือสัตวแพทยประจําทาออกสั่งใหนําสัตวหรือ
ซากสัตวไปยังสถานกักกันสัตวหรือท่ีพักซากสัตวของกรมปศุสัตว เพ่ือสังเกตอาการของโรคระบาดสัตว   
  3. กําหนดใหผูประสงคจะนําเขา สงออก หรือนําผานสัตวหรือซากสัตว ตองยื่นคําขออนุญาตตอ
อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย และใหสัตวแพทยประจําทาเขาตรวจสอบหนังสือรับรองสุขภาพสัตวหรือหนังสือ
รับรองสุขศาสตรซากสัตวซ่ึงออกโดยสัตวแพทยของประเทศท่ีนําสัตวหรือซากสัตวนั้นมา และตรวจเอกสารหรือ
หลักฐานประกอบการนําเขา ตรวจสอบเครื่องหมายประจําตัวสัตว ชนิดและจํานวนสิ่งหอหุมหรือกักขังวาเปนไปตาม
มาตรฐานการปองกันและควบคุมโรคระบาด กอนอนุญาตใหนําสัตวออกจากพ้ืนท่ีตรวจโรค และทําลายเชื้อโรค
สําหรับสัตวหรือซากสัตวนั้น แตถาสัตวหรือซากสัตวนั้นเปนโรคระบาดหรือเปนพาหะของโรคระบาด ใหสัตวแพทย
ประจําทาเขาดําเนินการทําลายหรือจัดการโดยวิธีอ่ืน    
  4. กําหนดในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาสัตวหรือซากสัตวเปนโรคระบาด หรือเปนพาหะของโรค
ระบาด หรือมาจากฝูงสัตวท่ีเปนโรคระบาด หรือไมมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตวหรือสุขศาสตรซากสัตวหรือมีแตการ
รับรองไมครบถวน หรือไมตรงตามเง่ือนไขการนําสัตวหรือซากสัตวเขามาในราชอาณาจักรท่ีอธิบดีกําหนด ใหสัตว
แพทยมีหนาท่ีและอํานาจตรวจโรคและเก็บตัวอยางจากสัตวหรือซากสัตวท่ีจะนําเขามาในราชอาณาจักร หรือจาก
ภาชนะสิ่งหอหุมเพ่ือทดสอบโรคนั้นได และใหกักสัตวไวสังเกตอาการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงหากผลตรวจทาง
หองปฏิบัติการปรากฏวาสัตวหรือซากสัตวนั้นเปนโรคระบาดหรือเปนพาหะของโรคระบาด ใหสัตวแพทยประจําทา
เขาดําเนินการทําลายหรือจัดการโดยวิธีอ่ืน   
  5. กําหนดหามผูใดเปด เปลี่ยน หรือถายสัตวหรือซากสัตว จากภาชนะสิ่งหอหุมหรือกักขัง หรือ
ยานพาหนะระหวางนําผานราชอาณาจักรนับแตทาเขาจนถึงทาออก เวนแตมีเหตุสุดวิสัยซ่ึงผูรับใบอนุญาตตอง
ดําเนินการภายใตคําสั่งและควบคุมของสัตวแพทยประจําทาเขา และเม่ือสัตวหรือซากสัตวมาถึงทาออกใหสัตวแพทย
ประจําทาออกตรวจสอบอีกครั้ง แลวใหบันทึกผลการตรวจสอบไวเปนหลักฐาน  
 
7. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาชลประทาน การจัดเก็บหรือชําระคาชลประทาน และการยกเวนและการ
ผอนชําระคาชลประทาน พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาชลประทาน การจัดเก็บหรือชําระ
คาชลประทาน และการยกเวนและการผอนชําระคาชลประทาน พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยใหรับความเห็นของสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงเกษตร
และสหกรณรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย    
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
  1. กําหนดใหเรียกเก็บคาชลประทานจากผูรับอนุญาตใชน้ําในอัตรา ลูกบาศกเมตรละหาสิบสตางค    
  2. กําหนดใหการใชน้ําจากทางน้ําชลประทานเพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืน ในหรือ
นอกเขตชลประทานตองดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ําตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด และในกรณีท่ีมาตรวัด
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น้ําของผูรับอนุญาตใชน้ําชํารุดใชการไมไดหรือดวยเหตุอ่ืนใด ใหผูรับอนุญาตใชน้ําดําเนินกการซอมแซมมาตรวัดน้ํา
หรือติดตั้งมาตรวัดน้ําตัวใหมทดแทนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากนายชางชลประทาน   
  3. กําหนดใหการคํานวณคาชลประทานใหคิดเปนรายเดือน เศษของเดือนใหคํานวณตามสวน โดย
คิดสามสิบวันเปนหนึ่งเดือน และเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้   
   3.1 ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตใชน้ําติดตั้งมาตรวัดน้ําแลว ใหเจาพนักงานคํานวณคาชลประทาน
ตามปริมาตรน้ําท่ีใชจริงท่ีวัดไดจากมาตรวัดน้ํานั้น   
   3.2 ในกรณีท่ีไมอาจคํานวณปริมาตรน้ําจากมาตรวัดน้ําได เนื่องจากมาตรวัดน้ําชํารุดใชการ
ไมไดหรือดวยเหตุอ่ืนใด ใหเจาพนักงานคํานวณคาชลประทานตามปริมาตรน้ําสูงสุดท่ีขนาดของเครื่องสูบน้ําจะสูบได
ใน 720 ชั่วโมงตอเดือน จนกวาผูรับอนุญาตใชน้ําจะดําเนินการซอมแซมมาตรวัดน้ําหรือติดตั้งมาตรวัดน้ําตัวใหม
ทดแทน    
  4. กําหนดใหเจาพนักงานจัดสงใบแจงหนี้คาชลประทานหรือใบแจงปริมาตรน้ําแกผูรับอนุญาตใชน้ํา
ภายในวันสุดทายของเดือน และใหผูรับอนุญาตใชน้ําชําระคาชลประทานภายในวันท่ีสิบของเดือนถัดไปผานวิธีการ
ระบบอิเล็กทรอนิกส เชน บริการรับชําระเงิน ( Bill Payment) การรับเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเดบิต) ผาน
อุปกรณรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) บริการมาตรฐาน QR Code ใน
ธุรกรรมการชําระเงิน (Thai QR Code Payment Standard) หรือเคานเตอรเซอรวิส หรือตามท่ี กค. คณะกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทานจะกําหนดเพ่ิมเติมในภายหลัง และเม่ือสิ้นวันทําการ ใหสรุปยอดการรับ
ชําระเงินในแตละวันเพ่ือนํามาตรวจสอบกับหลักฐานการรับชําระเงินใหถูกตองตรงกัน เพ่ือออกใบเสร็จรับเงินหรือ
ใบกํากับภาษีใหกับผูชําระเงินแตละราย และสงใหผูชําระเงินพรอมกับใบแจงหนี้หรือใบแจงปริมาตรน้ําและใบแจงการ
ชําระเงินในครั้งถัดไป   
  5. กําหนดใหยกเวนคาชลประทานแกผูรับอนุญาตใชน้ําเพ่ือกิจการสาธารณประโยชนโดยไมแสวงหา
กําไร โดยตองไดรับการยกเวนเปนหนังสือจากอธิบดี พรอมกําหนดรายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการขอยกเวน   
  6. กําหนดใหในกรณีท่ีกิจการท่ีใชน้ําจากทางน้ําชลประทานของผูรับอนุญาตใชน้ําไดรับความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือจากเหตุอ่ืนใดอันมีลักษณะและความรายแรงในระดับเดียวกัน จนเปนเหตุใหผูรับ
อนุญาตใชน้ําไมสามารถประกอบกิจการนั้นไดท้ังหมดหรือบางสวน ผูรับอนุญาตใชน้ํามีสิทธิยื่นคําขอผอนชําระคา
ชลประทานได พรอมกําหนดรายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการขอผอนชําระ   
  7. กําหนดใหผูรับอนุญาตใชน้ําซ่ึงไดรับอนุญาตและดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ําแลวอยูในวันกอน
วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหใชมาตรวัดน้ํานั้นไดตอไปจนกวาระยะเวลาการอนุญาตใชน้ําจะสิ้นสุดลง และให
คํานวณคาชลประทานตามปริมาตรน้ําท่ีใชจริงท่ีวัดไดจากมาตรวัดน้ํานั้น สวนผูรับอนุญาตใชน้ําซ่ึงไดรับอนุญาตอยูใน
วันกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังมิไดดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ํา ตองดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ําใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีกําหนดตามกฎกระทรวงนี้ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากนาย
ชางชลประทาน และในระหวางท่ียังไมดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ํา ใหคํานวณคาชลประทานเปนรายเดือนตาม
ปริมาตรน้ําสูงสุดท่ีขนาดของเครื่องสูบน้ําจะสูบไดใน 720 ชั่วโมงตอเดือน   
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
8. เรื่อง การใหความชวยเหลือทางการเงินแกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สําหรับโครงการกอสราง
สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงท่ี 5 (บึงกาฬ – บอลิคําไซ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้  
  1. อนุมัติใหสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน (องคการมหาชน) (สพพ.) 
ดําเนินการใหความชวยเหลือทางการเงินแกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพ่ือเปนคาใชจาย
สําหรับโครงการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงท่ี 5 (บึงกาฬ – บอลิคําไซ) สําหรับงานในฝง สปป.ลาว ใน
รูปแบบเงินกูเง่ือนไขผอนปรนท้ังจํานวนวงเงินรวม 1,380,067,000 บาท  
  2. อนุมัติใหสํานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรเงินงบประมาณแผนดินเปนรายป โดยเริ่มตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 รวมระยะเวลา 5 ป รวมวงเงินท่ีจะขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณท้ังสิ้นเทากับ 
690,033,500 บาท  
  3. มอบหมาย สพพ. ดําเนินการกูเงินจํานวน 690 ,033,500 บาท ตามรูปแบบและเง่ือนไขท่ีกําหนด 
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  สําหรับกรณีท่ี สปป.ลาว ผิดนัดชําระหนี้ เห็นควรให สพพ. พิจารณาใชเงินสะสมของหนวยงานใน
การชําระตนเงินและดอกเบี้ยคืนแหลงเงินกูในกรณี สปป. ลาว ผิดนัดชําระหนี้ เปนลําดับแรกกอน  เพ่ือใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกับการใหความชวยเหลือทางการเงินแก สปป. ลาว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 18 กันยายน 
2561 [เรื่อง การใหความชวยเหลือทางการเงินแกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สําหรับโครงการพัฒนา
ถนนหมายเลข 11 ( R11) ชวงครกขาวดอ - บานโนนสะหวัน – สานะคาม - บานวัง - บานน้ําสัง] ตามความเห็นของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  กค. รายงานวา 
  1. โครงการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงท่ี 5 (บึงกาฬ – บอลิคําไซ) มีแนวทางเริ่มตน
จากตําบลไคสี อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผานดานสากลไทย – สปป.ลาว ขามไปยังบานกลวย เมืองปากซัน 
แขวงบอลิคําไซ สปป.ลาว โดยงานกอสรางแบงออกเปน 3 สวน มีประมาณการคาใชจาย ดังนี้ 

สวนท่ี รายละเอียดงาน 
คางานกอสราง 

(ลานบาท) 
คาท่ีปรึกษา 
(ลานบาท) 

ประมาณราคา 
(ลานบาท) 

1 ถนน + อาคารดานพรมแดนฝงไทย 1,766 53 1,819 

2 
สะพานขามแมน้ําโขงฝงไทย 787 24 811 
สะพานขามแมน้ําโขงฝง สปป.ลาว 476 14 490 

3 ถนน + อาคารดานพรมแดนฝง สปป.ลาว 780 30 810 
รวม 3,809 121 3,930 

  ท้ังนี้ ประมาณคาใชจายแบงตามความรับผิดชอบ แบงออกเปน คางานฝงไทย 2 ,630 ลานบาท และ
คางานฝง สปป.ลาว 1 ,300 ลานบาท โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ (4 มถุนายน 2562) อนุมัติในหลักการให กระทรวง
คมนาคม(คค.) โดยกรมทางหลวงดําเนินโครงการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงท่ี 5 (บึงกาฬ – บอลิ
คําไซ) ในวงเงินรวมท้ังสิ้น 2,630 ลานบาท (คางานฝงไทย) 
  2. เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2560 กระทรวงการเงิน สปป.ลาว ไดมีหนังสือท่ี 2876/ MOF แจงความ
ประสงคในการขอรับความชวยเหลือทางการเงินจาก สพพ. เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับโครงการกอสรางสะพานฯ ใน
สวนของขอบเขตงานในฝง สปป.ลาว โดยในวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2562 กระทรวงการเงิน สปป.ลาว ไดมีหนังสือเลขท่ี 
0434/MOF แจงยืนยันการขอรับความชวยเหลือทางการเงินจาก สพพ. เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับโครงการกอสราง
สะพานฯ (ฝง สปป.ลาว) วงเงินกู จํานวน 1 ,380,067,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.50 ตอป อายุสัญญา 30 ป 
รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 7 ป ซ่ึงคณะกรรมการบริหารสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือน
บาน (คพพ.) ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวเม่ือคราวการประชุมครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2562 ไดมีมติอนุมัติ
การใหความชวยเหลือทางการเงินแก สปป.ลาว โดยมีเง่ือนไขการใหความชวยเหลือ รูปแบบวิธีการ และ
แหลงท่ีมาของเงินทุนในการใหความชวยเหลือทางการเงิน ดังนี้  
   2.1 เง่ือนไขและรูปแบบการใหความชวยเหลือทางการเงิน 
1. เง่ือนไขการใหความชวยเหลือทางการเงิน 
   1.1 อัตราดอกเบี้ย                                        รอยละ 1.50 ตอป 
1.2 อายุสัญญา                                            30 ป (รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 7 ป) 
   1.3 ใชสินคาและบริการจากประเทศไทย              ไมนอยกวารอยละ 50 ของมูลคาสัญญา 
   1.4 ผูรับเหมากอสรางและท่ีปรึกษา                    นิติบุคคลสัญชาติไทย 
   1.5 กฎหมายท่ีใชบังคับสําหรับสัญญาเงินกู            กฎหมายไทย 
2. รูปแบบการใหความชวยเหลือทางการเงิน 
   2.1 เปนรูปแบบเงินกูเง่ือนไขผอนปรน ( Soft Loan) ท้ังจํานวน  รวมวงเงินกูท้ังสิ้น 1,380,067,000 
บาท 
   2.2 แหลงเงินท่ีใช ประกอบดวย 
           - เงินงบประมาณ (รอยละ 50 ของมูลคาโครงการ)  รวมวงเงิน 690,033,500 บาท โดยเริ่มตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 รวมระยะเวลา 5 ป  
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ปงบประมาณ การจดัสรรเงินงบประมาณให สพพ. (บาท) 
2564 70,000,000 
2565 200,000,000 
2566 200,000,000 
2567 150,000,000 
2568 70,033,500 

รวมท้ังส้ิน 690,033,500 
           - เงินกูจากสถาบันการเงินภายในประเทศ (รอยละ 50 ของมูลคาโครงการ) รวมวงเงิน 
690,033,500 บาท สพพ. จะกูเงินมีระยะเวลา 5 ป โดยใชวิธีการประมูลเพ่ือหาผูเสนอเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด โดย
ในชวง 5 ปแรก จะใชประมาณการอัตราดอกเบี้ยเงินกูท่ีรอยละ 2.62 ตอป ซ่ึงภายหลังจะดําเนินการปรับ
โครงสรางหนี้โดยการออกพันธบัตรระยะยาวทดแทน โดยใชประมาณการอัตราดอกเบี้ยท่ีรอยละ 3.67 ตอป 
ซ่ึงแนวทางดังกลาว สพพ. ไดหารือกับ สงป. แลว  
   2.2 วงเงินสําหรับการใหความชวยเหลือ  

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1. คากอสราง แบงเปน 2 สัญญา 1,256,000,000 
สัญญาท่ี 1 สะพานขามแมน้ําโขงฝง สปป.ลาว 476,000,000 
สัญญาท่ี 2 งานถนนและดานพรมแดนฝง สปป.ลาว 780,000,000 
2. คาวิศวกรท่ีปรึกษา 44,000,000 
สะพานขามแมน้ําโขงฝง สปป.ลาว 14,000,000 
งานถนนและดานพรมแดนฝง สปป.ลาว 30,000,000 
3. คาบริหารจัดการโครงการของ สปป.ลาว 15,000,000 
4. คาเผ่ือเหลือเผื่อขาด 63,000,000 
5. คาธรรมเนียมบริหารของ สพพ. 2,067,000 

รวม 1,380,067,000 
  3. เนื่องจากโครงการกอสรางสะพานฯ เปนโครงการท่ีมีประโยชนตอการสรางความเชื่อมโยงเชิง
กายภาพระหวางสองประเทศและอนุภูมิภาค รวมถึงสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางสองประเทศใหเพ่ิมมากข้ึน
ในอนาคต โดยเฉพาะการคาชายแดน ซ่ึงปจจุบัน สปป.ลาว มีโครงการท่ีไดรับความชวยเหลือทางการเงินจาก สพพ. 
แลว ท้ังหมด 19 โครงการ จํานวนเงินกู 11,430 ลานบาท ชําระคืนให สพพ. แลว เปนจํานวนเงิน 971 ลานบาท และ
เหลือเงินกูคงคาง 10,459 ลานบาท (ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562) โดยท่ีผานมา สปป. ลาว ไมเคยมีการผิด
นัดชําระหนี้กับ สพพ. อยางไรก็ดี ให สพพ. ติดตามสถานการณทางเศรษฐกิจของ สปป.ลาว อยางใกลชิด และ
รายงานให คพพ. ทราบเปนระยะ 
 
9. เรื่อง การใหความชวยเหลือทางการเงินแกสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สําหรับโครงการพัฒนาเมือง
ภายใตระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ระยะท่ี 3 ในสวนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ําประปา 
และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอดังนี้ 
  1. อนุมัติใหสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน (องคการมหาชน) (สพพ.) 
ดําเนินการใหความชวยเหลือทางการเงินแกสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (เมียนมา) เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับ
โครงการพัฒนาเมืองภายใตระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ระยะท่ี 3 ในสวนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุง
ระบบน้าํประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) (โครงการพัฒนาเมืองเมียวดีฯ) ในรูปแบบเงินกูเง่ือนไขผอน
ปรนท้ังจํานวน วงเงินรวม 777,770,000 บาท  
  2. อนุมัติใหสํานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรเงินงบประมาณแผนดินเปนรายป โดยเริ่มตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 รวมระยะเวลา 3 ป รวมวงเงินท่ีจะขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณท้ังสิ้นเทากับ 
388,885,000 บาท  
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  3. มอบหมาย สพพ. ดําเนินการกูเงินจํานวน 388 ,885,000 บาท ตามรูปแบบและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
  สําหรับกรณีเมียนมาผิดนัดชําระหนี้ เห็นควรให สพพ. พิจารณาใชเงินสะสมของหนวยงานในการ
ชําระตนเงินและดอกเบี้ยคืนแหลงเงินกูในกรณีเมียนมาผิดนัดชําระหนี้ เปนลําดับแรกกอน  เพ่ือใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกับการใหความชวยเหลือทางการเงินแก สปป. ลาว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2561 [เรื่อง 
การใหความชวยเหลือทางการเงินแกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สําหรับโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 
11 (R11) ชวงครกขาวดอ - บานโนนสะหวัน – สานะคาม - บานวัง - บานน้ําสัง] ตามความเห็นของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กค. รายงานวา 
  1. ธนาคารพัฒนาเอเชีย ( Asian Development Bank: ADB) ไดใหความชวยเหลือทางวิชาการแก
เมียนมา สําหรับการศึกษาความเปนไปไดและการวางแผนพัฒนาเมือง โครงการพัฒนาเมืองภายใตระเบียงเศรษฐกิจ
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ระยะท่ี 3 ( Third Greater Mekong Subregion (GMS) Corridor Town Development 
Project) ใน 3 เมือง ประกอบดวย (1) เมืองเมาะลําไย รัฐมอญ (2) เมืองผะอัน รัฐกะเหรี่ยง และ (3) เมืองเมียวดี รัฐ
กะเหรี่ยง อยางไรก็ดี เนื่องจากโครงการดังกลาวเปนโครงการขนาดใหญท่ีตองใชแหลงเงินลงทุนจํานวนมาก ADB จึง
ไดประสานมายัง สพพ. อยางไมเปนทางการ เพ่ือขอใหพิจารณาในการรวมมือใหความชวยเหลือทางการเงินในรูปแบบ
คูขนาน (Parallel-financing) สําหรับโครงการพัฒนาเมืองเมียวดีฯ ในสวนของโครงการพัฒนาเมืองอีก 2 เมือง ADB 
จะเปนผูใหความชวยเหลือทางการเงินกับเมียนมา 
  2.โครงการพัฒนาเมืองเมียวดีฯ เปนการสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
พิเศษบนเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ตลอดจนมุงลดผลกระทบ
เชิงสังคมอันเนื่องมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพ่ือพัฒนาเสนทางดังกลาวใหเปนแนวระเบียงเศรษฐกิจอยางเต็ม
รูปแบบและมีความยั่งยืน ซ่ึงภารกิจดังกลาวสอดคลองกับแผนงานการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขง 6 ประเทศ ในยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
  3. ปญหาและแนวทางการแกไขอยางเรงดวนของเมืองเมียวดี  เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และรักษาสิ่งแวดลอมของเมืองใหเกิดความยั่งยืน มีดังตอไปนี้ 

ปญหา แนวทางแกไข 
•การผลิตและการจายน้ําประปาท่ีไม  เพียงพอตอปริมาณ
ความตองการใชน้ําประปาของประชาชน 
    - การไมมีระบบน้ําประปาสาธารณะและ            อางเก็บน้ํา
ของรัฐสงผลใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ํา ปญหาสุขภาพ
อนามัยของประชาชนและอุปสรรคตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
    - การจายน้ําประปาโดยบริษัทเอกชน 2 ราย ท่ีมีลักษณะทับ
ซอนกัน และครอบคลุมเฉพาะพ้ืนท่ีทางทิศตะวันตก (เขต 4 และ
เขต 5) สงผลใหประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีทางทิศตะวันออก 
(เขต 1 ถึง เขต 3) ไมไดรับการจัดสรรน้ําประปาจาก
บริษัทเอกชนดังกลาว ประชาชนจึงจําเปนตองสูบน้ําบาดาลและ
นําน้ําจากแมน้ําเมยมาใชสําหรับการอุปโภคบริโภค 
•การขาดการวางแผนอยางเปนระบบในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยจากครัวเรือนภาคอุตสาหกรรม และขยะมูลฝอย
ติดเช้ือจากโรงพยาบาล 
    - ครัวเรือน: มีการรวบรวมขยะมูลฝอยจาก   ทุกพ้ืนท่ีและ
นําไปเทกองรวมบริเวณริมแมน้ําเมย ประชาชนมักปลอยสิ่ง
ปฏิกูลลงสูแหลงน้ําโดยตรงซ่ึงสงผลใหเกิดปญหาดานมลพิษและ
สิ่งแวดลอมในแมน้ําเมย 
    - ภาคอุตสาหกรรมและขยะมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล: มี

•การปรับปรุงระบบน้ําประปา 
    - การกอสรางสถานีสูบน้ําดิบ 
    - การกอสรางโรงบําบัดน้ําเสีย 
    - การกอสรางอางเก็บน้ํา 
    - การติดตั้งโครงขายการจายน้ําประปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ 
    - การจัดหาเครื่องมือสําหรับจัดเก็บขยะ 
    - การกอสรางเตากําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
จากโรงพยาบาล 
    - การกอสรางโรงงานผลิตปุยจากขยะ 
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การรวบรวมและนําไปเทกองในหลมุฝงกลบขยะบริเวณชานเมือง 
และบริเวณท่ีอยูใกลกับเขตอุตสาหกรรมเมียวดี ซ่ึงสงผลใหเกิด
ปญหามลพิษในสิ่งแวดลอม 

    - การปรับปรุงกระบวนการฝงกลบขยะ 

  4. เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2561 สพพ. ไดรับหนังสือจากกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการ
ตางประเทศ (กต.) แจงวา กต. เมียนมามีหนังสือขอรับการสนับสนุนทางการเงินจาก สพพ. เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับ
โครงการพัฒนาเมืองเมียวดีฯ ซ่ึง คณะกรรมการบริหารสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือน
บาน (คพพ.) ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวในคราวการประชุมครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 และ ไดมีมติ
อนุมัติการใหความชวยเหลือทางการเงินแกเมียนมา โดยมีเง่ือนไขการใหความชวยเหลือ รูปแบบวิธีการ และ
แหลงท่ีมาของเงินทุนในการใหความชวยเหลือทางการเงิน ดังนี้  
   4.1 เง่ือนไขและรูปแบบการใหความชวยเหลือทางการเงิน 
1. เง่ือนไขการใหความชวยเหลือทางการเงิน 
1.1 อัตราดอกเบี้ย                                         รอยละ 1.50 ตอป 
1.2 อายุสัญญา                                             30 ป (รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ป) 
1.3 คาธรรมเนียมบริหารจัดการของ สพพ.            รอยละ 0.15 ของวงเงินใหความชวยเหลือท้ังหมด  
1.4 การใชสินคาและบริการจากประเทศไทย          ไมนอยกวารอยละ 50 ของมูลคาสัญญา 
1.5 ผูรับเหมากอสรางและท่ีปรึกษา                     นิติบุคคลสัญชาติไทย 
1.6 กฎหมายท่ีใชบังคับสําหรับสัญญาเงินกู            กฎหมายไทย 
2. รูปแบบการใหความชวยเหลือทางการเงิน 
2.1 เปนรูปแบบเงินกูเง่ือนไขผอนปรน (Soft Loan) ท้ังจํานวน รวมวงเงินกูท้ังส้ิน 777,770,000 บาท 
2.2 แหลงเงินท่ีใช ประกอบดวย 
          - เงินงบประมาณ (รอยละ 50 ของมูลคาโครงการ)  รวมวงเงิน 388,885,000 บาท  โดยเริ่ม
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 รวมระยะเวลา 3 ป 

ปงบประมาณ การจดัสรรเงินงบประมาณให สพพ. (บาท) 
2564 19,444,250 
2565 213,886,750 
2566 155,554,000 

รวมท้ังส้ิน 388,885,000 
           - เงินกูจากสถาบันการเงินภายในประเทศ (รอยละ 50 ของมูลคาโครงการ)  รวมวงเงิน 
388,885,000 บาท  สพพ. จะกูเงินมีระยะเวลา 5 ป โดยใชวิธีการประมูลเพ่ือหาผูเสนอเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด 
โดยในชวง 5 ปแรก จะใชประมาณการอัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 2.62 ตอป ซ่ึงภายหลังจะดําเนินการ
ปรับโครงสรางหนี้โดยการออกพันธบัตรระยะยาวทดแทน โดยใชประมาณการอัตราดอกเบี้ยท่ีรอยละ 3.67 
ตอป ซ่ึงแนวทางดังกลาว สพพ. ไดหารือกับ สงป. แลว 
   4.2 วงเงินสําหรับการใหความชวยเหลือ (เงินกูท้ังจํานวน) ประกอบดวย  

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1. คากอสราง 676,321,800 
2. คาวิศวกรท่ีปรึกษา 33,816,100 
    การออกแบบรายละเอียด  
    การควบคุมงานกอสราง  
3. คาบริหารจัดการของเมียนมา 1,600,500 
4. คาเผ่ือเหลือเผื่อขาด 66,031,600 
 777,770,000 
  5. ประโยชนท่ีจะไดรับจากการดําเนินโครงการ มีดังตอไปนี้ 
   5.1 การปรับปรุงระบบน้ําประปา ซ่ึงครอบคลุมการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการผลิต 
การกักเก็บ และการวางโครงขายสงน้ําประปาบนพ้ืนท่ี 33.79 เอเคอร (ประมาณ 136 ,745 ตารางเมตร) จะชวยลด
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ระดับความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงน้ําประปาของประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีฝงตะวันออกของเมืองกวา 19 ,303 
ครัวเรือน (รอยละ 70 ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมดในเมืองเมียวดี) 
   5.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ ซ่ึงครอบคลุมการปดหลุมฝงกลบเดิมและกอสราง
หลุมฝงกลบใหมท่ีมีการควบคุม การกอสรางเตากําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล และการสรางโรงงานการ
ผลิตปุยจากขยะบนพ้ืนท่ี 31.00 เอเคอร (ประมาณ 125,453 ตารางเมตร) จะสามารถแกไขคุณภาพน้ําและน้ําเนาเสีย
บริเวณริมแมน้ําเมยใหดีข้ึน และชวยลดความเสี่ยงจากสารเคมีในขยะท่ีปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอม เชน พ้ืนท่ีชุมชน 
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจแหลงน้ําและอากาศของเมืองเมียวดี และริมแมน้ําเมยในฝงไทยใหดีข้ึน 
   5.3 การปรับปรุงและการพัฒนาดังกลาว จะเสริมสรางบรรยากาศในการประกอบธุรกิจเพ่ือ
ดึงดูดผูประกอบการไทยไปลงทุนในเมียนมา เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และกระจายความเจริญในการ
พัฒนาชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพ้ืนท่ีเชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศไทย รวมถึงพัฒนาหวงโซการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดรับกับการสงเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากของไทย และเขตอุตสาหกรรมเมียวดีของเมียน
มา ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเมืองคูแฝด “เมียวดี – แมสอด” 
 
10. เรื่อง เปาหมายของนโยบายการเงินประจําป 2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเปาหมายของนโยบายการเงินประจําป 2563 พรอมขอตกลงรวมกัน
ระหวางคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในการกําหนดเปาหมายของ
นโยบายการเงินสําหรับระยะปานกลาง  และเปาหมายสําหรับป 2563 ซ่ึงกําหนดเปาหมายของนโยบายการเงินไวท่ี
อัตราเงินเฟอท่ัวไปในชวงรอยละ 1-3 ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กค. รายงานวา ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะประธาน กนง. ไดประชุมหารือ
รวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และไดเห็นชอบรวมกันในการกําหนดเปาหมายของนโยบายการเงิน
สําหรับระยะปานกลาง  และเปาหมายสําหรับป 2563 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  
  1. หลักการดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบเปาหมายเงินเฟอแบบยืดหยุน 
  ระบบเศรษฐกิจการเงินโลกและไทยในชวงท่ีผานมาเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางท่ีสําคัญ
หลายดาน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและการเขาสูสังคมผูสูงอายุสงผลใหพลวัตเงินเฟอไทยมีแนวโนม
ต่ําลงจากในอดีต  อีกท้ังโครงสรางตะกราเงินเฟอไทยท่ีมีสัดสวนของอาหารและพลังงานสูง  ทําใหอัตราเงินเฟอไทย
ไดรับผลกระทบคอนขางมากจากราคาอาหารสดในประเทศและราคาพลังงานโลกท่ีมีแนวโนมลดลง นอกจากนี้  
ระบบเศรษฐกิจการเงินโลกท่ีซับซอนและเชื่อมโยงระหวางกันมากข้ึน  ทําใหปจจัยภายนอกประเทศตาง ๆ เชน  
สงครามทางการคา  ปญหาดานภูมิรัฐศาสตร เปนตน  สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจการเงินไทยอยางรวดเร็วและ
รุนแรงมากข้ึนในระยะตอไป 
  การดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบเปาหมายเงินเฟอแบบยืดหยุนจะเอ้ือให กนง. สามารถ
พิจารณานโยบายการเงินไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจการเงินท่ีเปล่ียนแปลงไป  โดยจะให
ความสําคัญกับการรักษาเสถียรภาพดานราคาในระยะปานกลางเปนเปาหมายหลัก  ควบคูกับการดูแลเศรษฐกิจ
ใหเติบโตอยางย่ังยืนและเต็มศักยภาพ  และการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน  ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการชวย
รักษาเสถียรภาพดานราคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว 
  ในการตัดสินนโยบายการเงินแตละครั้ง  กนง. จะพิจารณาความสําคัญของเปาหมายดานตาง ๆ 
อยางรอบคอบ  โดยคํานงึถึงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมท้ังในระยะสัน้และระยะยาว  และพิจารณาถึงขอดี
และขอเสียของการดําเนินนโยบายการเงินในแตละทางเลือก ( policy trade-off) ตามความเหมาะสมกับสถานการณ
ในแตละชวงเวลา  รวมถึงใชเครื่องมือในการดําเนินนโยบายการเงินตาง ๆ ท่ีมีอยูในลักษณะผสมผสาน  เพ่ือให
สามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
  2. เปาหมายของนโยบายการเงินสําหรับระยะปานกลาง  และเปาหมายสําหรับป 2563  
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและ กนง. จึงมีขอตกลงรวมกันโดยกําหนดใหอัตราเงินเฟอ
ท่ัวไปในชวงรอยละ 1-3 เปนเปาหมายนโยบายการเงินดานเสถียรภาพราคาสําหรับระยะปานกลาง  และเปน
เปาหมายสําหรับป 2563 โดยอัตราเงินเฟอในชวงดังกลาวเปนระดับท่ีเหมาะสมกับพลวัตเงินเฟอท่ีเปล่ียนแปลงไป  
โดยเฉพาะจากการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีและการเขาสูสังคมผูสูงอายุ  และเอ้ือตอการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี



 

 

14 

สอดคลองกับศักยภาพของระบบเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้  การเปล่ียนรูปแบบเปาหมายเปนชวงชวยเพ่ิมความ
ยืดหยุนในการดําเนินนโยบายการเงินภายใตโลกท่ีผันผวนและมีความไมแนนอนสูง  ประกอบกับสามารถดูแล
เปาหมายดานการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพระบบการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ท้ังนี้  การ
กําหนดเปาหมายระยะปานกลาง  เพ่ือใหสอดคลองกับประสิทธิผลการดําเนินนโยบายการเงินท่ีตองใชเวลาในการ
สงผานไปยังภาคเศรษฐกิจจริง  
  3. การติดตามความเคล่ือนไหวของเปาหมายของนโยบายการเงิน  กค. และ ธปท. จะจัดใหมีการ
หารือรวมกันเปนประจําและ/หรือเม่ือมีเหตุจําเปนอ่ืนตามท่ีท้ังสองหนวยงานจะเห็นสมควรเพ่ือใหสามารถบรรลุ
เปาหมายของนโยบายการเงินอยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการดําเนินนโยบายการคลังและนโยบายการเงินเปนไป
ในทิศทางท่ีสอดประสานกัน  รวมท้ังจัดทํารายงานผลการดําเนินนโยบายการเงินทุกครึ่งป  ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับ 
(1) การดําเนินนโยบายการเงินในชวงท่ีผานมา (2) แนวทางการดําเนินนโยบายการเงินในระยะถัดไป และ (3) การ
คาดการณสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต  เพ่ือแจงใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังทราบ รวมถึงจะเผยแพรรายงาน
นโยบายการเงินทุกไตรมาส  เพ่ือสรางการรับรูแกสาธารณะเก่ียวกับแนวทางการตัดสินใจนโยบายการเงินของ กนง. 
ซ่ึงจะชวยเพ่ิมความโปรงใสและประสิทธิภาพของการดําเนินนโยบายการเงินในอนาคต 
  4. การเคล่ือนไหวของอัตราเงินเฟอท่ัวไปออกนอกกรอบเปาหมาย  กนง. ประเมินวาอัตราเงินเฟอ
ท่ัวไปในระยะตอไปจะผันผวนจากความไมแนนอนของราคาพลังงานและอาหารสด ความเสี่ยงจากตางประเทศ
โดยเฉพาะนโยบายกีดกันทางการคาของประเทศสหรัฐอเมริกา และมาตรการตอบโตของประเทศคูคาตาง ๆ ดังนั้น 
หากอัตราเงินเฟอท่ัวไปเฉลี่ย 12 เดือนท่ีผานมาหรือประมาณการอัตราเงินเฟอท่ัวไป 12 เดือนขางหนาเคลื่อนไหว
ออกนอกกรอบเปาหมาย กนง. จะมีจดหมายเปดผนึกถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดยจะชี้แจงถึง (1) สาเหตุ
ของการเคลื่อนไหวออกนอกกรอบเปาหมายดังกลาว (2) แนวทางการดําเนินนโยบายการเงินในชวงท่ีผานมาและใน
ระยะตอไป  เพ่ือนําอัตราเงินเฟอท่ัวไปจะกลับเขาสูเปาหมายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และ (3) ระยะเวลาท่ีคาดวา
อัตราเงินเฟอท่ัวไปจะกลับเขาสูเปาหมาย  นอกจากนี้  หากอัตราเงินเฟอเฉลี่ยตามแนวทางขางตนยังคงอยูนอกกรอบ
เปาหมาย กนง. จะมีจดหมายเปดผนึกถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังทุก 6 เดือน และจะรายงานความคืบหนา
ของการแกไขปญหาเปนระยะตามสมควร 
  5. การแกไขเปาหมายของนโยบายการเงิน  ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรหรือจําเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังและ กนง. อาจตกลงรวมกันเพ่ือแกไขเปาหมายของนโยบายการเงินไดกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา 
 
11. เรื่อง  แผนการคลังระยะปานกลาง (ปงบประมาณ 2564 – 2567)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ (คณะกรรมการฯ) 
เสนอแผนการคลังระยะปานกลาง (ปงบประมาณ 2564 – 2567) เพ่ือใหหนวยงานของรัฐนําไปใชประกอบการ
พิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได  การจัดทํางบประมาณ และการกอหนี้ของหนวยงานของรัฐตามมาตรา 16 แหง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ตอไป 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  สํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
รายงานวา  ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการฯ ไดมีมติ  
ดังนี้  
  1. เห็นชอบใหมีการปรับระยะเวลาของแผนการคลังระยะปานกลางจากเดิม 3 ปเปน 4 ป  
เพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ โดย แผนการคลังฉบับนี้จะเปนแผนการคลังระยะปานกลาง 
(ปงบประมาณ 2564-2567)  (แผนการคลังระยะปานกลางฯ) 
  2. เห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลางฯ โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 
   2.1 สถานะและประมาณการเศรษฐกิจในป 2564  คาดวา ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP)  จะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 3.1 -  4.1 (คากลางรอยละ 3.6) โดยมีปจจัย
สนับสนุนจากการขยายตัวในเกณฑดีอยางตอเนื่องของการใชจายภาคครัวเรือน การลงทุนภาครัฐและการลงทุน
ภาคเอกชนท่ีมีแนวโนมขยายตัวสูงข้ึน การสงออกท่ีมีแนวโนมเรงตัวสูงข้ึนตามแนวโนมการขยายตัวดีข้ึนของเศรษฐกิจ
ประเทศคูคา  รวมถึงภาคการทองเท่ียวท่ียังคงขยายตัวไดอยางตอเนื่องสําหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในป 2564 ยัง
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มีแนวโนมอยูในเกณฑดี  โดยคาดวาอัตราเงินเฟอจะอยูในชวงรอยละ 0.7 - 1.7 (คากลางรอยละ 1.2) ตามแนวโนม
การขยายตัวในเกณฑดีของอุปสงคภายในประเทศ สําหรับ เศรษฐกิจไทยในชวงป 2565 - 2567 มีแนวโนมท่ี GDP 
จะขยายตัวดีข้ึนอยางตอเนื่อง โดยในป 2565 คาดวาจะขยายตัว รอยละ 3.3-4.3 (คากลางรอยละ 3.8)  และเรง
ข้ึนอยูในชวงรอยละ 3.5 - 4.5 (คากลางรอยละ 4.0) ในป 2566-2567 จากปจจัยสนับสนุนจากอุปสงค
ภายในประเทศท่ีฟนตัวไดดีข้ึน  โดยการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมเรงตัวข้ึนตามการขยายตัวของการสงออกและแรง
กระตุนจากความคืบหนาของโครงการลงทุนภาครัฐ  รวมท้ังการขยายตัวอยางตอเนื่องของการบริโภคภาคเอกชนตาม
การปรับตัวดีข้ึนของฐานรายไดของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการขยายตัวอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจโลก
จะยังชวยสนับสนุนการขยายตัวของการสงออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม สําหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังมี
แนวโนมอยูในเกณฑดีอยางตอเนื่องจากป 2564 สงผลใหอัตราเงินเฟอมีแนวโนมเรงตัวข้ึนจากชวงรอยละ 0.9 - 1.9 
(คากลางรอยละ 1.4) ในป 2565 มาอยูในชวงรอยละ 1.0 ถึง 2.0 (คากลางรอยละ 1.5)  ในป 2566 และรอยละ 1.2 
– 2.2 (คากลางรอยละ 1.7) ในป 2567  
   2.2 สถานะและประมาณการการคลัง  

หนวย : ลานบาท 
ปงบประมาณ 2563 2564 2565 2566 2567 

รายไดรัฐบาลสุทธ ิ 2,731,000 2,777,000 2,819,000 2,913,000 3,031,000 
อัตราการเพ่ิม (รอยละ)  7.1 1.7 1.5 3.3 4.1 
งบประมาณรายจาย 3,200,000 3,300,000 3,336,000 3,415,000 3,506,000 
อัตราการเพ่ิม (รอยละ)  6.7 3.1 1.1 2.4 2.7 
ดุลการคลัง (469,000) (523,000) (517,000) (502,000) (475,000) 
ดุลการคลังตอ GDP  
(รอยละ)  

(2.7)  (2.8)  (2.7) (2.5) (2.2) 

หนี้สาธารณะคงคาง 7,530,290 8,242,358 9,049,688 9,824,190 10,446,329 
หนี้สาธารณะคงคางตอ GDP (รอยละ)  43.0 45.0 47.0 48.3 48.6 
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)  17,593,200 18,444,700 19,401,600 20,474,000 21,651,000 

 
ท่ีมา : กระทรวงการคลัง (กค.)  สํานักงบประมาณ (สงป.) และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สศช.)  
   2.2.1 ประมาณการรายไดรัฐบาลสุทธิ ปงบประมาณ 2564 - 2567 ขางตนจัดทําภายใต
สมมติฐานท่ีรวมรายไดจากการปฏิรูปโครงสรางภาษีท่ีอยูระหวางการผลักดันของ กค. เชนการปรับปรุงโครงสรางภาษี
การบริโภคจากสินคาท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม การปรับปรุงวิธีการคํานวณ วิธีการจัดเก็บคาลดหยอน  
การยกเวนภาษีบางประเภท และการทบทวนมาตรการชั่วคราวท่ีทําใหรัฐสูญเสียรายได  การบังคับใชกฎหมายกําหนด
ราคาโอนระหวางบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธกัน ( Transfer  Pricing) และกฎหมายเพ่ือจัดเก็บ
ภาษีเงินไดจากการลงทุนในตราสารหนี้ผานกองทุนรวม การผลักดันกฎหมายเพ่ือจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจาก
ผูประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (e-Business) ในตางประเทศเปนตน  
   2.2.2 ประมาณการงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2564 – 2567  มีสมมติฐานท่ี
สําคัญ เชน กําหนดใหสัดสวนงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนอยูท่ีรอยละ 2.0 – 3.5 ของ
วงเงินงบประมาณ  กําหนดรายจายชําระคืนตนเงินกูท่ีมีสัดสวนอยูท่ีรอยละ 2.5 - 3.5 ของวงเงินงบประมาณ ควบคุม
คาใชจายบุคลากรใหมีอัตราเพ่ิมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 3.0 โดยใหหนวยรับงบประมาณท่ีมีเงินรายไดนํามาสมทบ 
เปนตน  
   2.2.3 จากประมาณการรายไดรัฐบาลสุทธิและประมาณการงบประมาณรายจาย ตามขอ 
2.2.1 และ 2.2.2 จะสงผลใหรัฐบาลจะขาดดุลงบประมาณในปงบประมาณ 2564 - 2567 
   2.2.4 ประมาณการหนี้สาธารณะตอ GDP สําหรับปงบประมาณ 2564 – 2567มี
สมมติฐานท่ีสําคัญ เชน แผนความตองการเงินกูระยะปานกลาง (ปงบประมาณ 2563 – 2567) ท่ี
คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะไดมีมติเห็นชอบไวในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบาย
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และกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2561 ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้น
ปงบประมาณ 2562 มีจํานวน 6,901,802 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41.2  ของ GDP เปนตน  
  3. เปาหมายและนโยบายการคลัง 
  ในการดําเนินนโยบายการคลังระยะปานกลาง รัฐบาลยังมีความจําเปนตองจัดทํางบประมาณเพ่ือ
สงเสริมการลงทุนของภาครัฐและสนับสนุนใหเศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
20 ป  และหากในระยะตอไปภาวะเศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวไดอยางเต็มศักยภาพ โดยมีภาคเอกชนเปนกลไก
หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรัฐบาลก็จะสามารถลดขนาดการขาดดุลลงได เปาหมายการคลังในระยะยาวจึงควร
กําหนดใหรัฐบาลปรับลดขนาดการขาดดุลและมุงสูการจัดทํางบประมาณสมดุลในท่ีสุด ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
การคลังท้ังในระยะปานกลางและระยะยาวดังกลาวขางตนคณะกรรมการฯ ไดเสนอใหรัฐบาลดําเนินมาตรการ  
3 ดาน  ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมดังนี ้
   3.1 มาตรการดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ โดย สงป. จะตอง
ควบคุมรายจายของรัฐบาลท่ีเปนรายจายประจํา  โดยเฉพาะรายจายดานบุคลากรเพ่ือเพ่ิมสัดสวนรายจายลงทุนตอ
วงเงินงบประมาณรายจาย ท้ังนี้ การจัดสรรงบประมาณควรคํานึงถึงความจําเปน ความเรงดวน ความคุมคา ศักยภาพ
ของหนวยงาน ความพรอมในการดําเนินงานและขีดความสามารถในการใชจายงบประมาณเพ่ือใหสามารถจัดสรร
งบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดรวมถึง การจัดสรรงบประมาณชําระตนเงินกูเพ่ือลดความ
เสี่ยงทางการคลังและภาระดอกเบี้ย 
   3.2  มาตรการดานการจัดเก็บรายไดของรัฐบาล  โดย กค. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
จะตองปฏิรูปการจัดเก็บรายไดท้ังระบบเพ่ือใหมีการจัดหาแหลงรายไดใหมขยายฐานภาษีใหครอบคลุม อีกท้ังจะตอง
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดท้ังรายไดจากภาษีและรายไดจากทรัพยสิน โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา
มาใชผลักดันการบังคับใชกฎหมายท่ีอยูระหวางดําเนินการ ไดแก การปรับปรุงประมวลรัษฎากรเพ่ือจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพ่ิมจากผูประกอบการอิเล็กทรอนิกส ( e-Business) ในตางประเทศ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการท่ีราชพัสดุและการทํางานของรัฐวิสาหกิจเพ่ือใหรัฐบาลมีรายไดท่ีสามารถตอบสนองความตองการใช
จายตามยุทธศาสตรของประเทศ  
   3.3 มาตรการดานการรักษาวินัยในการบริหารหนี้สาธารณะ จะตองยึดหลักความ
ระมัดระวังสูงสุด ( Conservative) ในการบริหารหนี้สาธารณะ รวมท้ัง ดําเนินการทางการคลังอยางรอบคอบ รัดกุม 
และสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะการจัดสรร
งบประมาณชําระตนเงินกูเพ่ือลดความเสี่ยงทางการคลังและภาระดอกเบี้ย ซ่ึงอาจเปนขอจํากัดในการบริหารรายจาย
ประจําในอนาคตได 
 
12. เรื่อง ของขวัญปใหม พ.ศ. 2563 สําหรับประชาชน จากกระทรวงคมนาคม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 1) โครงการของขวัญปใหม พ.ศ. 
2563 สําหรับประชาชนของกระทรวงคมนาคม 2) มาตรการลดคาครองชีพของประชาชนของกระทรวงคมนาคม และ 
3) การยกเวนคาผานทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกําหนดอัตราคาผานทางพิเศษในชวงเทศกาลปใหม 
พ.ศ. 2563 จํานวน 2 ฉบับ โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้  
  1. การคมนาคมทางถนน มีการดําเนินการ ดังนี้ 
  1.1 การยกเวนคาผานทาง  4 เสนทาง ไดแก ยกเวนคาธรรมเนียมผานทางบนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และ 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี และ
ตอนพระประแดง-บางแค ชวงพระประแดง-ตางระดับบางขุนเทียน และยกเวนคาผานทางพิเศษในทางพิเศษบูรพาวิถี
และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพล-ีสุขสวัสดิ์) ตั้งแตวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 เวลา 00.01 น. ถึงวันท่ี 3 
มกราคม 2563 เวลา 24.00 น. เพ่ือแกไขปญหาการจราจรติดขัด 
      1.2 การใหสวนลดคาผานทางพิเศษ สําหรับระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ รอยละ 5 ตอ
เท่ียว ทุกดานเก็บคาผานทาง ตลอด 24 ช่ัวโมง  โดยเริ่มดําเนินการตอจากการยกเวนคาผานทางพิเศษฯ หลัง
เทศกาลปใหมไปแลว ตอไปอีกเปนระยะเวลา 1 เดือน 
       1.3 การอํานวยความสะดวกในการชําระคาผานทางโดยจําหนายคูปองในราคาถูกแทนการ
ชําระดวยเงินสด สําหรับผูใชทางยกระดับดอนเมือง (ดอนเมืองโทลลเวย) เพ่ือชวยแบงเบาภาระคาใชจายใหแกผูใช
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ทางและลดความยุงยากในการเตรียมเงินสด โดยผูใชทางสามารถซ้ือคูปองในราคาสมนาคุณพิเศษถูกกวาราคาเต็มใน
อัตรารอยละ 5 เริ่มดําเนินการตั้งแตวันท่ี 22 ธันวาคม 2562 เปนตนไป ตอเนื่องไปอีก 6 เดือน 
       1.4 การจายเครดิตเงินคืนจากการเดินทางดวยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส โดยไดรับเครดิต
เงินคืน 1 สิทธิตอการชําระคาโดยสารรถประจําทางสาธารณะ (รถเมล) ดวยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส 1 ครั้ง โดย
ไดรับเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ เทากับ 2 บาท สูงสุด 15 สิทธิ/บัตร/เดือน (30 บาท/บัตร/เดือน) ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 
2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563 
  2. การคมนาคมทางอากาศ มีการดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1 การยกเวนคาบริการและอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีทาอากาศยาน  ระหวาง
วันท่ี 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 3 มกราคม 2563 ดังนี้ 

ทาอากาศยาน กิจกรรม 
สุวรรณภูมิ • ยกเวนคาบริการจอดรถยนต ณ ลานจอดรถยนตระยะยาว โซน C และจัดรถ 

Shuttle Bus สายพิเศษเพ่ิมเติม 
• รานคาจํานวน 89 รานเขารวมโครงการ “ The Suvarnabhumi Food Guide” 
ทําเมนูราคาอาหารราคาประหยัด ( Saved Price ราคา 50 บาท Budget Price 
ราคา 125 บาท และ Valued Price ราคา 280 บาท) 

ดอนเมือง • ใหบริการท่ีจอดรถโดยไมคิดคาบริการในบริเวณท่ีกําหนด จํานวน 3 จุด รวม 450 
คัน  
• ใหบริการรถ Shuttle Bus รับ-สงระหวางจุดจอดรถยนตกับอาคารผูโดยสารตลอด 
24 ชั่วโมง 

ภูเก็ต (ทภก.) • จัดจุดจอดรถบัสโดยสารสาธารณะ โดยไมเก็บคาใชจายจากผูใหบริการเพ่ิมเติม 
จํานวน 3 ชองจอด 3 เสนทาง ไดแก สถานีขนสงโดยสารจังหวัดภูเก็ต-ทภก. ทภก.-
ปาตอง-กะตะ และ ทภก.-หาดสุรินทร-หาดปาตอง-หาดราไวย 
• ยกเวนคาบริการจอดรถบัสโดยสารของนักทองเท่ียวในการจอดรับ-สงผูโดยสาร 

  2.2 การจําหนายบัตรโดยสารราคาพิเศษ  “Weekday Vacation” โดยบริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) จําหนายบัตรชั้นประหยัดเท่ียวบินในประเทศ (เท่ียวเดียว) สําหรับเดินทางวันจันทร-พฤหัสบดี เสนทาง
ระหวางกรุงเทพฯ และเชียงใหม กระบี่ ภูเก็ต และสายการบินไทยสมายล เสนทางระหวางกรุงเทพฯ และเชียงราย 
เชียงใหม อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแกน สุราษฎรธานี กระบี่ ภูเก็ต หาดใหญ นราธิวาส ราคาเริ่มตน 1 ,300 บาท 
และโครงการจําหนาย ONE PASS ONE PRICE Value Card สําหรับการเดินทางในกลุมประเทศ CLMVT 
  2.3การเพ่ิมเท่ียวบินสายการบินไทยสมายล เพ่ือรองรับปริมาณความตองการเดินทางของประชาชน
และใหบริการเมนูพิเศษสําหรับเท่ียวบินในประเทศและระหวางประเทศ ระหวางวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 1 
มกราคม 2563 
  3. การคมนาคมทางราง มีการดําเนินการ ดังนี้ 
  3.1 การขยายเวลาเปดใหบริการรถไฟฟา  ไดแก รถไฟฟา Airport Rail Link ตั้งแตวันท่ี 31 
ธันวาคม 2562 เวลา 05.30 น. ถึงวันท่ี 1 มกราคม 2563 เวลา 02.00 น. รถไฟฟา MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสี
น้ําเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง) ตั้งแตวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น. ถึงวันท่ี 1 มกราคม 2563 
เวลา 02.00 น. รวมไปถึงขยายเวลาใหบริการอาคารและลานจอดรถของ MRT ท้ัง 2 สาย โดยเปดใหบริการตั้งแต
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 น. ถึงวันท่ี 1 มกราคม 2563 เวลา 03.00 น. 
  3.2 การมอบของท่ีระลึกใหผูโดยสารท่ีเดินทางโดยรถไฟ โดยนําขาวขาวดอกมะลิ 107 จาก
ชาวบาน จังหวัดแพร จํานวน 125 กรัม/ซอง จัดทําเปน “ขาวของแม นาของพอ” จํานวน 25,000 ซอง 
  4. การคมนาคมทางน้ํา มีการดําเนินการ ดังนี้ 
  4.1 โครงการสูงวัยไดสิทธิ โดยลดหยอนคาโดยสารใหแกผูสูงอายุท่ีใชบริการเรือในเขต
กรุงเทพมหานคร เฉลี่ยรอยละ 50 โดยใหแสดงบัตรประชาชนเพ่ือขอรับสิทธิ มีผลตั้งแตวันท่ี 5 ธันวาคม 2562 เปน
ตนไป 
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  4.2 กิจกรรมลองเรือสวดมนตขามป ภายใตกิจกรรม “เจาทาพาลองสายชล สวดมนตภาวนาขาม
ป” จํานวน 1 ลํา โดยสามารถรองรับผูโดยสารได จํานวน 200-300 ราย ในวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
  5. การสงเสริมความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกของประชาชน มีการดําเนินการ ดังนี้  
      5.1 ตั้งจุดตรวจ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จํานวน 259 จุด ท่ัวประเทศ เพ่ือ
ใหบริการฟรีในดานตาง ๆ เชน ชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน บริการรถยก/รถลาก 
      5.2 จั้งตั้งหนวยบริการประชาชนรวมกับเจาหนาท่ีทางดวนและหนวยงานเอกชน ในการใชทาง
พิเศษเดินทางเขา-ออกกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 ดานเก็บทางพิเศษ ไดแก ดานฯ บางแกว 1 ดานฯ ฉิมพลี ดานฯ 
บางปะอิน (ขาออกและขาเขา) ดานฯ ดาวคะนอง ดานฯ จตุโชติ  
       5.3 บริการตรวจเช็คสภาพรถยนตและรถจักรยานยนตฟรี 20 รายการ ณ ศูนยบริการท่ีมีปาย
เขารวมกิจกรรมของกรมการขนสงทางบก และศูนยซอมบํารุงและตรวจสภาพรถของ บริษัท ขนสง จํากัด 
       5.4 ปรับปรุงหองสุขาภายในสถานีขนสงหมอชิต 2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ เปด
ใหบริการในวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 
  5.5 จัดทําแอปพลิเคชัน “นําทาง ( NUMTANG)” เพ่ือใหบริการขอมูลดานการอํานวยความ
สะดวกในการเดินทางของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดวยระบบขนสงสาธารณะท้ังทางถนน ทาง
ราง และทางน้ํา 
  5.6 ดําเนินโครงการชูชีพเกาแลกใหม ปลอดภัยไดมาตรฐาน จํานวน 800 ชุด ในพ้ืนท่ีฝงอาวไทย
และอันดามัน (ไมมีคาใชจาย) โดยกําหนดการสงมอบในสัปดาหสุดทายของเดือนธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 
2563 
 
13. เรื่อง โครงการของขวัญปใหมสําหรับประชาชน ประจําป 2563 ของกระทรวงพลังงาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอโครงการของขวัญปใหมสําหรับประชาชน 
ประจําป 2563 ของกระทรวงพลังงาน ดังนี้  
  สาระสําคัญ 
  1. การปรับลดราคาน้ํามัน  
   1.1 กระทรวงพลังงานดําเนินการใหมีการลดราคาขายปลีกน้ํามันบี 10 และ อี 20 ลง 1 
บาท/ลิตร ตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 ถึง 10 มกราคม 2563 โดยใชกลไกกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ดําเนินการ
รวมกับ สํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง (สกนช.) 
   1.2 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตรึงราคาน้ํามันตลอดชวงเทศกาลปใหม ระหวางวันท่ี 25 
ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 เพ่ือลดคาใชจายระหวางการเดินทางชวงปใหม 
  2. การตรึงราคาคาไฟฟา 
  - กระทรวงพลังงานดําเนินการใหมีการคงอัตราคาเอฟทีสําหรับการเรียกเก็บ เดือนมกราคม ถึง 
เมษายน 2563 จํานวน – 11.60 สตางคตอหนวย สงผลใหคาไฟฟาเฉลี่ยอยูท่ี 3.64 บาทตอหนวยอีก 4 เดือน (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิม) 
 
14. เรื่อง การจัดทําโครงการของขวัญปใหมของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือมอบใหประชาชน ประจําป พ.ศ. 2563 
(มท.) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอการจัดทําโครงการของขวัญปใหม
ของ มท. เพ่ือมอบใหประชาชน ประจําป พ.ศ. 2563 ภายใตแนวคิด “สงความหวงใย สงสุขท่ัวไทย สงใจถึง
ประชาชน” รวม 9 โครงการ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
  1. การดูแลประชาชนตามภารกิจ “บําบัดทุกข” จํานวน 2 โครงการ 

โครงการ สาระสําคัญ ระยะเวลา/หนวยงาน 
1.1 สถานธนานุบาลท่ัว
ไทย พรอมใจลดอัตรา
ดอกเบี้ย 

สถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
248 แหง ลดอัตราดอกเบี้ยเพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนเฉพาะหนา ดานคาใชจายใหแก
ประชาชน กําหนดระยะเวลา 2 เดือน โดยคิดอัตรา

1 มกราคม – 29 
กุมภาพันธ 2563 (กรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน) 
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ดอกเบี้ยจากเงินตนไมเกิน 5 ,000 บาท รอยละ 
0.25 ตอเดือน (จากรอยละ 0.50) และเงินตนเกิน
กวา 5,000 บาท รอยละ 1 ตอเดือน (จากเดิมรอย
ละ 1.25) 

1.2 กฟน. กฟภ. รวมใจ
สงสุขปใหม 2563 จัด
ระเบียบสายสื่อสารท่ัว
ไทย 

จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟาท่ัวไทย จํานวน 
4,209 เสนทาง ระยะทางรวม 10 ,020 กิโลเมตร 
(กรุงเทพมหานคร นนทบุร ีและสมุทรปราการ 318 
เสนทาง 2 ,157 กิโลเมตร และสวนภูมิภาค 74 
จังหวัด 3,891 เสนทาง 7,863 กิโลเมตร 

1 กันยายน 2562 – 30 
มิถุนายน 2563 (การ
ไฟฟานครหลวงและการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค) 

  2. การดูแลประชาชนตามภารกิจ “บํารุงสุข” จํานวน 7 โครงการ 
โครงการ สาระสําคัญ ระยะเวลา/หนวยงาน 

2.1 สะดวกทุกท่ีแคมี
บัตรประจําตัวประชาชน 
คลิก 
www.dopa.go.th 

- อํานวยความสะดวกประชาชนสามารถใชบัตร
ประชาชนใบเดียวในการติดตอขอรับบริการจาก
หนวยงานตาง ๆ โดยไมตองใชสําเนาเอกสาร 
- เพ่ือสรางภาพลักษณ ความถึงพอใจ และความ
นาเชื่อถือการบริการภาครัฐ และชวยลดภาระ
คาใชจาย 

มกราคม 2563 เปนตนไป 
(กรมการปกครอง) 

2.2 ขอเอกสารงาน
ทะเบียนฉบับ
ภาษาอังกฤษงายนิด
เดียว คลิก  
www.dopa.go.th 

ใหบริการประชาชนคัดรับรองสําเนาเอกสาร
ราชการฉบับภาษาอังกฤษ ณ สํานักงานทะเบียน
อําเภอ สํานักงานเขตเทศบาล และเมืองพัทยา โดย
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 จะเปดใหบริการงาน
บริการเพ่ิมเติมอีก 15 งานบริการ (รวมของเดิม
เปน 27 งานบริการ) 

1 มกราคม 2563 เปนตน
ไป (กรมการปกครอง) 

2.3 ยื่นรังวัดโปรงใส นัด 
50 วัน 

ปรับปรุงการใหบริการรังวัดเฉพาะรายในสํานักงาน
ท่ีดินท่ัวประเทศใหนัดรังวัดไดภายใน 50 วัน ตาม
หลักวิชาการแผนท่ีท่ีสากลยอมรับดวย ระบบ RTK 
GNSS Network และสามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานรังวัดไดทุกข้ันตอนทําใหประชาชนไดรับ
โฉนดท่ีดินเร็วข้ึน 

มกราคม – กุมภาพันธ 
2563 และขยายผลตอ 
มีนาคม – กันยายน 2563 
(กรมท่ีดิน) 

2.4 คนหารูปแปลงโฉนด
ท่ีดินท่ัวไทย บริการฟรี 
ฉับไวดวย LandsMaps 

เพ่ือใหประชาชนสามารถคนหาตําแหนงท่ีตั้งของ
รูปแปลงท่ีดินและรายละเอียดเบื้องตนไดดวย
ตนเองผานทางอินเทอรเน็ต ท้ังทางเว็บไซต 
http:// dolwms.dol.go.th และ Mobile 
Application “LandsMaps” โดยไมมีคาใชจาย 
โดยมีเปาหมายผูใชบริการไมนอยกวาปละ 15 ลาน
คน 

มกราคม – กุมภาพันธ 
2563 และขยายผลตอ 
มีนาคม – พฤษภาคม 
2564 (กรมท่ีดิน) 

2.5 คูมือผังเมือง จัดทําคูมือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. 2562 ฉบับประชาชน ในรูปแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส ( E-Book) ในรูปของภาพ
การตูน เผยแพรในเว็บไซตของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง (www.dpt.go.th) 

ธันวาคม 2562 – มีนาคม 
2563 (กรมโยธาธิการ
และผังเมือง) 

2.6 ตลาดเทศบาลท่ัว
ไทย สะอาด ถูก
สุขอนามัย ถูกใจ

ยกระดับตลาดเทศบาลใหมีคุณภาพ มีมาตรฐาน มี
ความสะอาดและปลอดภัยในเทศบาล ซ่ึงมีตลาด
แบบมีโครงสราง จํานวน 742 แหงท่ัวประเทศ 

ธันวาคม 2562 – 
มกราคม 2563 (กรม
สงเสริมการปกครอง
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ประชาชน (เทศบาลเมือง 155 แหง เทศบาลนคร 49 แหง 
และเทศบาลตําบล 538 แหง) 

ทองถ่ิน) 

2.7 สวนสาธารณะลอย
ฟา (พระปกเกลาสกาย
ปารค)  

ปรับปรุงภูมิทัศนทางสัญจรบนโครงสรางสะพาน
ขามแมน้ําเจาพระยาบริเวณชองกลางสะพาน
พระปกเกลา สวนสาธารณะลอยฟา (พระปกเกลา
สกายปารค) ใหเปนแหลงนันทนาการริมแมน้ํา
เจาพระยาและปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณยานกะดี
จีน-คลองสาน โดยการปรับปรุงโครงสรางสะพาน
รถไฟฟาขามแมน้ําเจาพระยา (ลาวาลินเดิม) ให
เปนจุดหมายตา (Landmark) ใหม 

ป 2561 – 2563 (คาดวา
จะแลวเสร็จในเดือน
มีนาคม 2563) 
(กรุงเทพมหานคร) 

 
15. เรื่อง มาตรการปรับลดอัตราคาโดยสารรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ มาตรการปรับลดอัตราคาโดยสาร
รถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม ท่ีใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยดําเนินมาตรการปรับลดอัตราคา
โดยสารรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม โดยกําหนดอัตราคาโดยสารสูงสุด 20 บาท (14 – 20 บาท) เปน
ระยะเวลา 3 เดือน ในระหวางวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 ตามมติคณะกรรมการการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทยซ่ึงไดใหความเห็นชอบการดําเนินมาตรการดังกลาวแลว 
  สาระสําคัญ 
  1. รถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม หรือรถไฟฟาสายสีมวง ปจจุบันมีเสนทางการเดินรถรวม
ระยะทาง 23 กิโลเมตร เปนระยะทางยกระดับท้ังหมด มีสถานีท้ังหมด 16 สถานี โดยเริ่มตนจากสถานีคลองบางไผถึง
สถานีเตาปูน ซ่ึงเปนสถานีเชื่อมตอกับสถานีบางซ่ือของรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟาสายสีน้ําเงิน) 
และในอนาคตจะเชื่อมตอกับรถไฟฟาสายสีน้ําเงินสวนตอขยายชวงบางซ่ือ – ทาพระ และรถไฟฟาสายสีมวง ชวงเตา
ปูน – ราษฎรบูรณะ 
  2. สัญญาสัมปทานของโครงการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประกอบดวยคูสัญญาระหวาง
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย และบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ( BEM) สัญญา
สัมปทานรูปแบบ Gross Cost Contract  โดยภาครัฐจัดเก็บรายไดท้ังหมดและชดเชยคาตอบแทนใหภาคเอกชนตาม
คาใชจายสําหรับการดําเนินงานแบบคงท่ี มีการกําหนดอัตราคาโดยสารตามขอบังคับการใชรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย โดยมิไดระบุในสัญญา เนื่องจากการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยเปนผูมีสิทธิในรายไดคา
โดยสารและจางเอกชนใหบริการเดินรถไฟฟาเทานั้น โดยมีการจัดเก็บคาโดยสารตามขอบังคับ ดังนี้  
    (1) ขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วาดวยการกําหนดอัตรา คา
โดยสาร วิธีการจัดเก็บคาโดยสาร และการกําหนดประเภทบุคคล ท่ีไดรับการยกเวนไมตองชําระคาโดยสารรถไฟฟา
มหานคร สายฉลองรัชธรรม พ.ศ. 2559 
    (2) ขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วาดวยการกําหนดอัตรา คา
โดยสารรวม วิธีการจัดเก็บคาโดยสารรวม และการกําหนดประเภทบุคคล ท่ีไดรับการยกเวนไมตองชําระ  คาโดยสาร
รวม ระหวางรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรมและโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน พ.ศ. 2561 
   ปจจุบันมีการจัดเก็บอัตราคาโดยสาร 14 – 42 บาท ตามระยะทางสําหรับผูถือบัตรโดยสาร
ประเภทบุคคลท่ัวไป รวมถึงผูชื้อเหรียญโดยสาร (Token) สําหรับผูถือบัตรโดยสารประเภทเด็ก     อายุไมเกิน 14 ป 
(วันเกิดครบรอบ 14 ป) และมีความสูงระหวาง 91 – 120 ซม. และผูสูงอายุครบ 60 ปบริบูรณข้ึนไป จะไดรับสวนลด 
รอยละ 50 สําหรับผูถือบัตรโดยสารประเภทนักเรียน/นักศึกษา ท่ีมีอายุเกิน  วันเกิดครบอายุ 14 แตไมเกินวันเกิด
ครบ 23 ป จะไดรับสวนลดรอยละ 10 จากอัตราคาโดยสารดังกลาวขางตน 
  3. มาตรการปรับลดอัตราคาโดยสารรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม 
  การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยไดศึกษาแนวทางการปรับลดอัตราคาโดยสารรถไฟฟา
มหานคร สายฉลองรัชธรรม โดยกําหนดอัตราคาโดยสารตามระยะทางคาโดยสารสูงสุด 20 บาท (14 – 20 บาท ) 
จากอัตราคาโดยสารปกติ (14 - 42 บาท) ในรายละเอียด ดังนี้ 
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   1) ประมาณการการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูโดยสารและรายไดคาโดยสารรถไฟฟามหานคร 
สายฉลองรัชธรรม จากมาตรการปรับลดอัตราคาโดยสาร โดยใชแบบจําลองประมาณการ Ridership Forecast 
(eBUM) พบวาจะมีปริมาณผูโดยสารเพ่ิมข้ึนรอยละ 17.8 คิดเปนจํานวนผูโดยสารเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 282,500 คน-เท่ียว/
เดือน และรายไดจากคาโดยสารลดลงรอยละ 46.1 คิดเปนรายไดจากคาโดยสารเฉลี่ยลดลง 15.24 ลานบาท/เดือน 
โดยมีรายละเอียดแสดงการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูโดยสารและรายไดคาโดยสารรถไฟฟามหานคร สาย
ฉลองรัชธรรม จากมาตรการปรับอัตราคาโดยสารตามรายะทางโดยสารสูงสุด 20 บาท (14 - 20 บาท) ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหจากมาตรการปรับลดอัตรา    คาโดยสาร 
   2) การวิเคราะหผลประโยชนดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ( SROI) จากมาตรการ
ปรับลดอัตราคาโดยสาร พบวา มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมคิดเปน 38,703,701 บาท/เดือน 
โดยมีรายละเอียดดังแสดในตารางท่ี 7 แสดงการวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม (SROI) 
จากมาตรการปรับอัตราคาโดยสารตามระยะทางคาโดยสารสูงสุด 20 บาท (14 - 20 บาท)  
   ผลกระทบ 
   การวิเคราะหมาตรการปรับลดอัตราคาโดยสารรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม โดย
การปรับอัตราคาโดยสารตามระยะทางคาโดยสารสูงสุด 20 บาท (14 - 20 บาท) ตามขอ 3 พบวามาตรการดังกลาว
จะสงผลใหปริมาณผูใชบริการเพ่ิมข้ึนแตรายไดจากคาโดยสารลดลง โดยคาดวาจะมีปริมาณผูโดยสารรถไฟฟาเพ่ิมข้ึน
รอยละ 17.8 คิดเปนจํานวนผูโดยสารเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 282,500 คน-เท่ียว/เดือน และรายไดจากคาโดยสารลดลงรอยละ 
46.1 คิดเปนรายไดจากคาโดยสารเฉลี่ยลดลง 15.24 ลานบาท/เดือน 
   อยางไรก็ตามการลดภาระคาครองชีพแกประชาชนตามนโยบายรัฐบาล โดยดําเนิน
มาตรการปรับลดอัตราคาโดยสารรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรมจะเปนการสนับสนุนสงเสริมการเดินทางดวย
ระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน กอใหเกิดการใชความจุของรถไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เกิดความคุมคา
จากผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม (SROI) ซ่ึงคิดเปนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมท้ังหมด 38,703,701 บาท/เดือน และเม่ือเปรียบเทียบสัดสวนระหวางผลตอบแทนท่ีประชาชนไดรับ
ดังกลาวตอรายไดท่ีการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยไดรับลดลงเม่ือดําเนินมาตรการ หรือมูลคา SROI : 
รายไดท่ีลดลงจะเทากับจะมีผลตอบแทนท่ีประชาชนไดรับสูงเปน 2.5 เทาของรายไดท่ีลดลง 
   กระทรวงคมนาคมพิจารณาแลว เห็นวามาตรการปรับลดอัตราคาโดยสารรถไฟฟามหานคร 
สายฉลองรัชธรรม จะกอใหเกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยลดเวลาการเดินทางและมีการ
ประหยัดคาใชจายในการเดินทางดวยรถยนต ลดมูลคาความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมท้ังลดปญหามลพิษจาก
สิ่งแวดลอม เปนแนวทางหลักในการลดภาระคาครองชีพในการเดินทางของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล อีกท้ังเปน
สงเสริมการเดินทางดวยระบบไฟฟาขนสงมวลชนกอใหเกิดการใชความจุของรถไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดความ
คุมคาจากการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานมากยิ่งข้ึน 
 
 

ตางประเทศ 
16. เรื่อง รางหนังสือแลกเปล่ียนเพ่ือตออายุกรอบความตกลงความรวมมือระหวางอาเซียนกับองคการทุนเพ่ือ
เด็กแหงสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางหนังสือแลกเปลี่ยนเพ่ือตออายุกรอบความตกลงความรวมมือ
ระหวางอาเซียนกับองคการทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ)โดยหากมีความจําเปนตองปรับแกรางหนังสือ
แลกเปลี่ยนฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญหรือขัดตอผลประโยชนของอาเซียน ใหอยูในดุลยพินิจของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยดําเนินการได และไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก รวมท้ังอนุมัติให
เลขาธิการอาเซียนหรือผูแทน เปนผูลงนามในรางหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ดังกลาวในนามอาเซียน และใหกระทรวงการ
ตางประเทศแจงเรื่องการใหความเห็นชอบของไทยตอสํานักเลขาธิการอาเซียน โดยดําเนินการผานคณะผูแทนถาวร
ไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศ เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. กรอบความตกลงความรวมมือระหวางอาเซียนกับองคการทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ หรือ  
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ยูนิเซฟ (UNICEF) เปนขอเสนอจากการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสสาขาความรวมมือดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 
(SOMSWD) เพ่ือยกระดับความรวมมือระหวางอาเซียนกับองคการยูนิเซฟ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแผนงานความ
รวมมือระยะ 5 ป ในการดําเนินงานสงเสริมใหเด็กไดรับสิทธิ ตามขอบัญญัติของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และเพ่ือให
บรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษท่ีเก่ียวกับเด็ก โดยมีขอบเขตความรวมมือ ไดแก การสนับสนุนการบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษโดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับเด็ก การสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลและความ
รวมมือทางดานวิชาการในดานสุขภาพ สวัสดิการสังคมและการพัฒนา และจัดทํามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการกลุมผูดอยโอกาส และการออกนโยบายท่ีเก่ียวกับเด็กดานสังคม 
  2. การตออายุกรอบความตกลงความรวมมือฯ ออกไป นอกจากจะเปนประโยชนในการปกปอง
คุมครองและพัฒนาเด็กในอาเซียนแลว ยังมีสวนสําคัญในการสงเสริม ผลักดันการดําเนินการเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน
ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 รวมถึง เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 อีกดวย 
  3. รางหนังสือแลกเปลี่ยนเพ่ือตออายุกรอบความตกลงความรวมมือระหวางอาเซียนกับองคการทุน
เพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) มีสาระสําคัญใน 2 ประเด็น ดังนี้ 
   (1) เสนอใหขยายอายุกรอบความตกลงความรวมมือฯ ออกไปอีก 5 ป จนถึงวันท่ี 2 
ธันวาคม 2567 ยกเวนหากมีการยุติโดยฝายใดฝายหนึ่งกอน 
   (2) เสนอใหปรับแกไขขอความในยอหนาท่ี 5 เก่ียวกับการมอบหมายผูประสานงานหลัก
เพ่ือการดําเนินงานตามกรอบขอตกลงความรวมมือสําหรับอาเซียน จากเดิมมอบหมาย “รองเลขาธิการอาเซียน
สําหรับประชาคมการเมืองและความม่ันคง” เปนมอบหมาย “รองเลขาธิการอาเซียนสําหรับประชาสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน” แทน นอกนั้นคงเดิม 
 

แตงตั้ง 
17.  เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงการคลัง ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ดังนี้   
  1. นายธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษาดานการพัฒนาและบริหาร
การจัดเก็บภาษี (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพสามิต   
  2. นายวรวรรธน ภิญโญ  รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษาดานพัฒนาระบบ
ควบคุมทางสรรพสามิต (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพสามิต    
  ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ซ่ึงเปนวันท่ีตําแหนงวางเนื่องจากผูครองตําแหนงเดิมเกษียณอายุ
ราชการ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
18. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
วัฒนธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแตงตั้ง นางสาวภัคพดี อยู
คงดี ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานโบราณคดี (วิจัยและพัฒนาโบราณคดี) (นักโบราณคดีเชี่ยวชาญ) กองโบราณคดี กรม
ศิลปากร ใหดํารงตําแหนง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานโบราณคดี (โบราณคดี และพิพิธภัณฑ) (นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ) 
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแตวันท่ี 18 กันยายน 2562 ซ่ึงเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ 
ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
19. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นายวันชัย เหลาเสถียรกิจ  สาธารณสุขนิเทศก (นายแพทยเชี่ยวชาญ) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง สาธารณสุขนิเทศก (นายแพทยทรงคุณวุฒ)ิ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง



 

 

23 

สาธารณสุข ตั้งแตวันท่ี 25 กันยายน 2562 ซ่ึงเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
20.  เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตงตั้ง นายสุจินต เพชรเนียน  
ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจําดานสังคม (ผูอํานวยการระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให
ดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจําดานประสานกิจการภายในประเทศ (นักวิเคราะห
นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันท่ี 25 กันยายน 2562  
ซ่ึงเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
21. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแตงตั้ง นางสาวกรุณา จุฑานนท  
ผูอํานวยการกองพัฒนายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ใหดํารงตําแหนง ท่ี
ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ 
ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
22. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 9 ราย ดังนี้  
  1. เลื่อน นายสุรพล พลอยสุข  รองอธิบดี (นักบริหารตน) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ใหดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน   
  2. เลื่อน นางสาวอําพันธ ธุววิทย รองเลขาธิการ (นักบริหารตน) สํานักงานประกันสงัคม กระทรวง
แรงงาน ใหดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน  
  3. เลื่อน นางเธียรรัตน นะวะมะวัฒน  รองอธิบดี (นักบริหารตน) กรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน ใหดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน  
  4. เลื่อน นางพัฒนา พันธุฟก  ผูชวยปลัดกระทรวง (นักบริหารตน) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงแรงงาน ใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงแรงงาน  
  5. เลื่อน นายสุวรรณ ดวงตา  รองอธิบดี (นักบริหารตน) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให
ดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน  
  6. เลื่อน นายสมบูรณ ตรัยศิลานันท รองอธิบดี (นักบริหารตน) กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน ใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงแรงงาน  
  7. เลื่อน นายนิยม สองแกว  ผูชวยปลัดกระทรวง (นักบริหารตน) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงแรงงาน ใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงแรงงาน  
  8. เลื่อน นายไพโรจน โชติกเสถียร รองอธิบดี (นักบริหารตน) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
ใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน  
  9. เลื่อน นายภูมา ธรรมกุล  รองเลขาธิการ (นักบริหารตน) สํานักงานประกันสงัคม กระทรวง
แรงงาน ใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
แรงงาน  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
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23.เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีปองกันประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีปองกันประเทศ จํานวน 6 คน ซ่ึงเปนการแตงตั้งตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยี
ปองกันประเทศ พ.ศ. 2562 ท่ีมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ดังนี้  
  1. พลอากาศเอก เมธา สังขวิจิตร   กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการทหาร   
  2. พลเอก อดิศร สุวรรณตรา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศ   
  3. ศาสตราจารยสิริฤกษ ทรงศิวิไล   กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม   
  4. นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์   กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย   
  5. นางสาวจิราภรณ ตันติวงศ   กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเงินและงบประมาณ  
  6. นางนันทวัลย ศกุนตนาค   กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการพาณิชย  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 24 ธันวาคม 2562 เปนตนไป   
  และใหกระทรวงกลาโหมดําเนินการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย
เทคโนโลยีปองกันประเทศในครั้งตอไปใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไวอยางเครงครัดตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2559 (เรื่อง การดําเนินการแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)    
 
24. เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ รวม 8 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเดิมท่ีดํารงตําแหนงครบวาระสี่ป ดังนี้   
  1. ประธานกรรมการ 
   1.1 นายกิตติรัตน มังคละคีรี    
  2. กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมิใชขาราชการท่ีมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือ
ลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เวนแตเปนผูสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
   2.1 ศาสตราจารยกฤษมันต วัฒนาณรงค  
   2.2 นายเธียรชัย ณ นคร  
   2.3 รองศาสตราจารยปานใจ ธารทัศนวงศ  
   2.4 ศาสตราจารยปาริชาต สถาปตานนท  
   2.5 นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย  
   2.6 ผูชวยศาสตราจารยอดิศร เนาวนนท  
  3. กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนขาราชการท่ีมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือ
ลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   3.1 นางวราภรณ สีหนาท  
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 24 ธันวาคม 2562 เปนตนไป  
 
25. เรื่อง เพ่ิมเติมองคประกอบผูแทนพิเศษของรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตเสนอแตงตั้ง พลเอก วัลลภ รักเสนาะ  และ พลเอก 
สุทัศน กาญจนานนทกุล เปนผูแทนพิเศษของรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต   
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26. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการทาเรือแหงประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการการทาเรือแหงประเทศไทย ดังตอไปนี้   
  1. พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล  เปนประธานกรรมการ  
  2. นายกฤชเทพ สิมลี  เปนกรรมการ  
  3. พล.ต.ท. เจริญวิทย ศรีวนิชย  เปนกรรมการ  
  4. นายชนินทร แกนหิรัญ   เปนกรรมการ  
  5. นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ   เปนกรรมการ  
  6. นายจิรุตม วิศาลจิตร   เปนกรรมการ  
  7. นายสมศักดิ์ หมมวง   เปนกรรมการ  
  8. นายวรพจน เอ่ียมรกัษา เปนกรรมการ  
  9. นางสาวชุณหจิต สังขใหม  เปนกรรมการ  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 24 ธันวาคม 2562 เปนตนไป  
 
27.  เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมคําส่ังมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 382/2562 เรื่อง แกไขเพ่ิมเติมคําสั่ง
มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี  
  ตามท่ีไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 165/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจใหรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 
2562 นั้น 
  เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินดําเนินไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 10 และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 (2) และมาตรา 12 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 และ
มาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบ
อํานาจ พ.ศ. 2550 จึงแกไขเพ่ิมเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดยใหยกเลิกความในขอ 8 และขอ 9 แหงคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี 
ท่ี 165/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “8. รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีสั่งและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี ใหมีอํานาจปฏิบัติแทนนายกรัฐมนตรีในการดําเนินการทางวินัยของขาราชการในหนวยงานท่ีสั่งและ
ปฏิบัติราชการ 
  9. ใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีสั่งและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีในสวนราชการใด เปนประธาน อ.ก.พ. ทําหนาท่ี อ.ก.พ. กระทรวงของสวนราชการนั้นดวย ยกเวน 
อ.ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี ใหรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน” 
  ท้ังนี้ ตั้งแต วันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป 
 
 

****************** 
 


