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  วันนี้ ( 17 มีนาคม 2563)  เวลา 09.00 น.ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังนี ้
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไว
    ในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ .ศ. ....  
  2.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงความปลอดภัยในการดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร
    ท่ีใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได
    ปโตรเลียม พ.ศ. 2514 (การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจําหนาย
    หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับท่ี 8)  
    พ.ศ. 2561)  
  4.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในท่ีจับ
    สัตวน้ําซ่ึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
  5.  เรื่อง  ขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 1 บี เพ่ือทําเหมืองแรของหางหุนสวน
    จํากัด เจริญผลการศิลา ท่ีจังหวัดชุมพร  
  6.  เรื่อง  ขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 1 เอ เพ่ือทําเหมืองแรของ 
    บริษัท เทพอุทิศธุรกิจ จํากัด ท่ีจังหวัดกาญจนบุรี  
  7.  เรื่อง  ขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 1 บี เพ่ือตออายุประทานบัตรทํา 
    เหมืองแรของหางหุนสวนจํากัด เพชรสมุทร (1970) ท่ีจังหวัดเพชรบุรี 
  8. เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินการโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองพระยาราชมนตรีจาก
    คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย  
  9. เรื่อง   ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการคาและการลงทุน  
    ครั้งท่ี 1/2563 
 10.  เรื่อง  มาตรการชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของ  
   โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID-19) 
 11.   เรื่อง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติด  
  เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ครั้งท่ี 1/2563  
 12.  เรื่อง  การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ 2563 งบกลาง  
  รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ตามมาตรการดาน   
  การงบประมาณเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ  
  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณภัยแลง 
 13.  เรื่อง  การปรับแนวทางประเมินสวนราชการและองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ 
   พ.ศ. 2563 เพ่ือรองรับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย 
   พันธุใหม 2019 ( COVID-19) 
 14.  เรื่อง  คําแนะนําเก่ียวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต ประเพณีตางๆ และพิธีทาง  
   ศาสนาในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) 
  15. เรื่อง  การเสนอตัวเปนเจาภาพการจัดการแขงขันกีฬาเอเชียนอินดอรและ  
    มาเชี่ยลอารทเกมส ครั้งท่ี 6 ค.ศ. 2021  
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ตางประเทศ 
  16. เรื่อง   รายงานผลการประชุมระดับเจาหนาท่ีอาวุโสและระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุม 
    ประเทศ CLMTV (กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม) 
   

แตงตั้ง 
  17.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการตางประเทศ)  
  18.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  19.  เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและ 
    เทคโนโลยีแหงชาติ  
  20.  เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปา   
  21.  เรื่อง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ  
  22. เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   
  23. เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการผูชวยรัฐมนตรี  
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองหรือใช
ประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก 
หรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ .ศ. ....  ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และใหดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  1. กําหนดใหผูอนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองหรือ
ใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ได เม่ือผูขออนุญาตเปนหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลหรือสภากาชาด
ไทย และมีความประสงคท่ีจะผลิต ขาย นําเขา สงออกหรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 1 เพ่ือประโยชนของทางราชการในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ 
หรือการวิเคราะห หรือการศึกษาวิจัยทางการแพทยหรือวิทยาศาสตร   
  2. กําหนดใหผูรับอนุญาตผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 1 ท่ีประสงคจะขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอผูอนุญาต โดยระบุ
เหตุผลและความจําเปนในการขออนุญาต พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐาน คือ (1) สําเนาใบอนุญาตผลิต นําเขา หรือ
มีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 (2) เอกสารแสดงรายละเอียดเก่ียวกับชื่อ และ
จํานวนหรือปริมาณของวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ท่ีจะขาย ท้ังนี้ ใหขายแกหนวยงานท่ีไดรับใบอนุญาตใหมีไวใน
ครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 เทานั้น   
  3. กําหนดใหผูรับอนุญาตผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 1 ท่ีประสงคจะขออนุญาตสงออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอผูอนุญาต โดยระบุ
เหตุผลและความจําเปนในการขออนุญาต พรอมดวยสําเนาใบอนุญาตผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองหรือใช
ประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1   
  4. เม่ือผูอนุญาตไดรับคําขอรับใบอนุญาตแลวใหผูอนุญาตออกใบรับคําขอใหแกผูขออนุญาตไวเปน
หลักฐาน และใหตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐานวามีความถูกตองและครบถวนหรือไม ในกรณท่ี
คําขอรับใบอนุญาตหรือเอกสารหรือหลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหผูอนุญาตแจงใหผูขออนุญาตแกไขเพ่ิมเติม
คําขอรับใบอนุญาต หรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐานใหถูกตองและครบถวนภายในระยะเวลาท่ีผูอนุญาตกําหนด    
  5. กําหนดใหในกรณีท่ีผูอนุญาตมีคําสั่งไมอนุญาตใหมีหนังสือแจงใหผูขออนุญาตทราบพรอมดวย
เหตุผลและสิทธิอุทธรณ ท้ังนี้ ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีมีคําสั่งไมอนุญาต   
  6. กําหนดใหในกรณีท่ีผูรับอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง หรือใช
ประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอผูอนุญาตพรอมดวย
เอกสารหรือหลักฐาน    
  7. กําหนดใหผูกําหนดใหรับอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองหรือใช
ประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 จะผลิต ขาย นําเขาหรือเก็บไวซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ได เฉพาะใน
สถานท่ีท่ีระบุไวในใบอนุญาตเทานั้น และในกรณีท่ีผูรับอนุญาตประสงคจะยาย เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมสถานท่ีผลิต 
สถานท่ีขาย สถานท่ีนําเขา หรือสถานท่ีเก็บวัตถุออกฤทธิ์ดังกลาว ใหยื่นคําขอตอผูอนุญาตพรอมดวยเอกสารหรือ
หลักฐาน  
  8. กําหนดใหผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออกซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ท่ีจะมีการนําเขาหรือ
สงออกวัตถุออกฤทธิ์ในปรเภท 1 ในแตละครั้ง ตองไดรับใบอนุญาตเฉพาะคราวทุกครั้งท่ีนําเขาหรือสงออก  โดยยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตตอผูอนุญาตพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานสําหรับกรณี ดังนี้   
   8.1 กําหนดใหระบุชื่อ จํานวนหรือปริมาณ และรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 1 รวมท้ังชื่อและท่ีตั้งของสถานท่ีทําการของผูผลิตหรือผูสงวัตถุออกฤทธิ์นั้นเขามาในราชอาณาจักร และ
วิธีการในการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ดังกลาวดวย ท้ังนี้ ในกรณีเพ่ือประโยชนของทางราชการใน
การปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ ใหยกเวนการแสดงชื่อและท่ีตั้งของสถานท่ีทํา
การของผูผลิตหรือผูสงวัตถุออกฤทธิ์นั้นเขามาในราชอาณาจักร   
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   8.2 กําหนดใหแนบใบอนุญาตนําเขาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ของประเทศผูรับหรือ
หนังสือรับรองซ่ึงออกโดยหนวยงานของรัฐของประเทศปลายทางผูรับวัตถุออกฤทธิ์นั้น ซ่ึงระบุชื่อ ชนิด จํานวนหรือ
ปริมาณ และรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 รวมท้ังชื่อและท่ีตั้งของสถานท่ีทําการของผูนําเขาวัตถุ
ออกฤทธิ์ของประเทศผูรับและวิธีการในการสงออกซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์นั้นดวย ท้ังนี้ ในกรณีเพ่ือประโยชนของทาง
ราชการในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ ใหยกเวนการแสดงเอกสารหรือ
หลักฐานดังกลาวได แตตองมีหนังสือจากหนวยงานของรัฐของประเทศปลายทางท่ีแสดงความจํานงขอใหสงวัตถุออก
ฤทธิ์ไปยังประเทศนั้นเพ่ือประโยชนดังกลาว   
  9. กําหนดใหใบอนุญาตนําเขาหรือสงออกเฉพาะคราวซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ตองมีสําเนา
ใบอนุญาตและมีหมายเลขกํากับไวท่ีสําเนาใบอนุญาตดวย  
  10. กําหนดใหการนําเขาหรือสงออกเฉพาะคราวซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ใหผูรับอนุญาต
ปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้  
   10.1 นําวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ท่ีตนนําเขาหรือสงออกมาใหพนักงานเจาหนาท่ี
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ดานตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์เพ่ือทําการตรวจสอบ   
   10.2 นําเขาหรือสงออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ตามชนิดท่ีระบุไวในใบอนุญาตเฉพาะ
คราว และไมเกินจํานวนหรือปริมาณท่ีระบุไวในใบอนุญาตเฉพาะคราว ในกรณีท่ีไมสามารถสงออกไดตามจํานวนหรือ
ปริมาณดังกลาว ใหแจงตอเลขาธิการเพ่ือแกไขใบอนุญาตใหถูกตองตามจํานวนหรือปริมาณท่ีสงออกจริง   
   10.3 ในกรณีเปนการนําเขา ใหจัดสงสําเนาใบอนุญาตสงออกของเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของ
ประเทศท่ีสงออกนั้นมาพรอมกับวัตถุออกฤทธิ์หนึ่งฉบับ และจัดใหเจาหนาท่ีดังกลาวสงสําเนาใบอนุญาตสงออกมายัง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหนึ่งฉบับดวย 
  11. กําหนดใหผูรับอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ผูใด
ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนวัตถุออกฤทธิ์ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอผู
อนุญาตกอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไวในแบบคําขอตออายุใบอนุญาต   
  12. กําหนดใหการยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ใหยื่นคําขอ ณ สถานท่ีกองควบคุมวัตถุเสพติด 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สธ. สถานท่ีอ่ืนตามท่ีเลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ
ใหยื่นคําขอโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอ่ืนใด โดยคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกและการลดภาระแกผู
ขออนุญาต ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีเลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหถือวามีผล
ชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกับการยื่นคําขอโดยเอกสาร   
  13. กําหนดใหในกรณีท่ีผูรับอนุญาตผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครอง หรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท 1 เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัยทางการแพทย หรือวิทยาศาสตรไดทําการศึกษาวิจัยเสร็จ
สมบูรณแลวหรือยุติโครงการศึกษาวิจัย โดยมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 คงเหลือในความครอบครอง ใหผูรับอนุญาต
แจงความจํานงเปนหนังสือตอผูอนุญาตเพ่ือขอทําลายวัตถุออกฤทธิ์ท่ีเหลือนั้น    
  14. กําหนดใหใบอนุญาตท่ีออกตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 1 ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2520) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 
2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ตั้งแตวันท่ีพระราชบัญญัติวัตถุ
ท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2559 ใชบังคับจนถึงวันกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนกวา
ใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน  
  15. กําหนดใหบรรดาคําขอใด ๆ ท่ีไดยื่นไวกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังอยูในระหวาง
การพิจารณาของผูอนุญาต ใหถือวาเปนคําขอตามกฎกระทรวงนี้ในกรณีท่ีคําขอตามวรรคหนึ่งมีขอแตกตางไปจากคํา
ขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งใหผูขออนุญาตแกไขเพ่ิมเติมหรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมได
ตามความจําเปน เพ่ือใหการเปนไปตามกฎกระทรวงนี้  
 
 
 
2. เรื่อง รางกฎกระทรวงความปลอดภัยในการดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียรท่ีใชเครื่องปฏิกรณ
นิวเคลียรวิจัย พ.ศ. ....  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงความปลอดภัยในการดําเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรท่ีใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และให
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รับความเห็นของสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  1. กําหนดนิยามคําวา “สถานประกอบการ” “การหยุดเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรระยะยาว” 
“ผูรับใบอนุญาต” และ “คณะกรรมการความปลอดภัย”  
  2. กําหนดใหผูรับใบอนุญาตเปนผูรับผิดชอบหลักดานความปลอดภัยในการดําเนินการสถาน
ประกอบการ รวมถึงกิจกรรมโดยผูรับเหมา ผูออกแบบ ผูกอสราง ผูวิจัย หรือบุคคลอ่ืน โดยไมสามารถถายโอนความ
รับผิดชอบนี้ได จัดใหมีโครงสรางการบริหารจัดการองคกรท่ีแสดงแผนภูมิการบังคับบัญชาและหนาท่ีรับผิดชอบแตละ
ตําแหนงตั้งแตผูบริหารสูงสุด คณะกรรมการความปลอดภัย ผูจัดการหนวยเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี เจาหนาท่ีดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุ
นิวเคลียร และเจาหนาท่ีฟสิกสสุขภาพ กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุขัดของท่ีมีผลกระทบตอความปลอดภัยตองแจงให
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติทราบทันที รวมท้ังตองจัดใหมีแผนปองกันอัคคีภัย แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 
แผนการจัดการความเสื่อมของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร เปนตน   
  3. กําหนดใหผูรับใบอนุญาตตองเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย ใหเปนไปตามขีดจํากัดและเง่ือนไข
การเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยตามท่ีระบุไวในรายงานการวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรฉบับสมบูรณและเง่ือนไขในใบอนุญาต จัดทําข้ันตอนการเดินเครื่อง จัดใหผูมีหนาท่ีเก่ียวกับการเดินเครื่อง
ไดรับการอบรมเก่ียวกับการเดินเครื่อง เปนตน    
  4. กําหนดใหผูรับใบอนุญาตแจงสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติทราบถึงแผนและรายการซอมบํารุง การ
ทดสอบตามระยะเวลาและการตรวจสอบสภาพเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนท่ีสําคัญตอความ
ปลอดภัยเปนลายลักษณอักษรบนพ้ืนฐานของรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร
ฉบับสมบูรณ   
  5. กําหนดใหการจัดการแกนเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยตองมีการวิเคราะหความปลอดภัยดวย
วิธีการคํานวณท่ีเหมาะสม รวมท้ังผูรับใบอนุญาตจะตองตรวจสอบวาแกนเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยและเชื้อเพลิง
นิวเคลียรอยูในสภาพท่ีสมบูรณ ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีการตรวจวัดรังสีและวัสดุกัมมันตรังสีในสิ่งแวดลอม   
  6. กําหนดใหกรณีการหยุดเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรระยะยาว (extended shutdown) ซ่ึงไม
รวมถึงการหยุดเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเปนระยะเวลานาน เพ่ือวัตถุประสงคในการซอมบํารุงหรือการปรับปรุง
แกไขเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร โดยผูรับใบอนุญาตตองจัดเตรียมแผนการหยุดเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยระยะ
ยาวและการดําเนินการทางเทคนิคเพ่ือรักษาสภาพใหเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยและเชื้อเพลิงนิวเคลียรคงอยูใน
สภาพท่ีปลอดภัย   
 
3. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 
(การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได
ปโตรเลียม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2561)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงการคลัง
เสนอ และใหดําเนินการตอไปได   
 
 
 
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  1. กําหนดใหหนี้สูญท่ีจะจําหนายจากบัญชีลูกหนี้ตองเปนหนี้ท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้    
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   1.1 ตองเปนหนี้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการปโตรเลียม หรือ
หนี้ท่ีไดรวมเปนเงินไดในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือการเสียภาษีเงินไดปโตรเลียม โดยไมรวมถึงหนี้ท่ีผูเปนหรือเคยเปน
กรรมการเปนลูกหนี้ไมวาหนี้นั้นจะเกิดข้ึนกอนหรือในขณะท่ีผูนั้นเปนกรรมการ    
   1.2 ตองเปนหนี้ท่ียังไมขาดอายุความและมีหลักฐานโดยชัดแจงท่ีสามารถฟองลูกหนี้ได    
  2. กําหนดใหการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แตละรายมีจํานวนเกิน 
2,000,000 บาทข้ึนไป ตองมีการดําเนินการดังตอไปนี้    
   2.1 ติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณี โดยมีหลักฐานการติดตามทวงถาม
อยางชัดแจง แตไมไดรับชําระหนี้ โดยปรากฏวา    
    2.1.1 ลูกหนี้ถึงแกความตาย เปนคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานวาหายสาบสูญไป 
และไมมีทรัพยสินใด ๆ จะชําระหนี้ได หรือ  
    2.1.2 ลูกหนี้เลิกกิจการ และมีหนี้ของเจาหนี้รายอ่ืนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสิน
ท้ังหมดของลูกหนี้อยูในลําดับกอนเปนจํานวนมากกวาทรัพยสินของลูกหนี้   
   2.2 ดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพง หรือไดยื่นคําขอเฉลี่ยหนี้ในคดีท่ีลูกหนี้ถูกเจาหนี้ราย
อ่ืนฟองในคดีแพง และในกรณีนั้น ๆ ไดมีหมายบังคับคดีของศาลแลว และมีรายงานการบังคับคดีครั้งแรกของเจา
พนักงานบังคับคดี แตลูกหนี้ไมมีทรัพยสินใด ๆ จะชําระหนี้ได หรือ   
   2.3 ดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีลมละลายหรือไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีท่ีลูกหนี้ถูก
เจาหนี้รายอ่ืนฟองในคดีลมละลาย หรือในคดีท่ีผูชําระบัญชีรองขอใหศาลพิพากษาใหลูกหนี้เปนบุคคลลมละลาย และ
ในกรณีนั้น ๆ ไดมีการประนอมหนี้กับลูกหนี้โดยศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยกับการประนอมหนี้นั้น หรือลูกหนี้ถูกศาล
พิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย และไดมีการแบงทรัพยสินของลูกหนี้ครั้งแรกหรือศาลไดมีคําสั่งปดคดีแลว   
  3. กําหนดใหการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แตละรายมีจํานวนไมเกิน 
2,000,000 บาท ตองมีการดําเนินการดังตอไปนี้   
   3.1 ติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณี โดยมีหลักฐานการติดตามทวงถาม
อยางชัดแจงและไมไดรับชําระหนี้   
   3.2 ดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพงและศาลไดมีคําสั่งรับคําฟอง หรือไดยื่นคําขอเฉลี่ยหนี้
ในคดีท่ีลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอ่ืนฟองในคดีแพงและศาลไดมีคําสั่งรับคําขอนั้นแลว หรือ  
   3.3 ดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีลมละลายและศาลไดมีคําสั่งรับคําขอนั้นแลว หรือไดยื่นคํา
ขอรับชําระหนี้ในคดีท่ีถูกเจาหนี้รายอ่ืนฟองในคดีลมละลาย หรือในคดีท่ีผูชําระบัญชีรองขอใหศาลพิพากษาใหลูกหนี้
เปนบุคคลลมละลาย และศาลไดมีคําสั่งรับคําขอรับชําระหนี้นั้นแลว   
  4. กําหนดใหหนี้ของลูกหนี้รายใดท่ีไดดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงนี้ครบถวนแลวในรอบระยะเวลาบัญชีใด ใหจําหนายเปนหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ และใหถือเปน
รายจายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  เวนแตกรณีการดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพงหรือคดีลมละลาย ใหถือเปน
รายจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีศาลไดมีคําสั่งรับคําฟองคําขอเฉลี่ยหนี้ หรือคําขอรับชําระหนี้ และกรณีการจําหนาย
หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ในสวนท่ีไดปลดหนี้ หรือประนอมหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ใหถือเปนรายจายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีศาลไดมีคําสั่งเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ แลวแตกรณี  
 
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหทําการเพาะเล้ียงสัตวน้ําในท่ีจับสัตวน้ําซ่ึงเปนสา
ธารณสมบัติของแผนดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําในท่ีจับสัตวน้ําซ่ึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหดําเนินการตอไปได  
 
 
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
  1. กําหนดระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในท่ีจับสัตวน้ําซ่ึงเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินของพนักงานเจาหนาท่ี โดยใหแจงผลการพิจารณาไปยังผูขอรับใบอนุญาตภายใน 60 วัน
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นับแตวันสิ้นสุดหวงเวลาได (เดิม ภายใน 30 วัน) ใหสอดคลองกับการดําเนินการตรวจสอบแหลงทําการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําและจํานวนของผูขอรับใบอนุญาต   
  2. กําหนดเง่ือนไข ท่ีผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ เชน ตองติดตั้งโคมไฟหรือเครื่องหมายบริเวณท่ี
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหชัดเจน ไมใชสารเคมี ยา หรือสิ่งอ่ืนใดซ่ึงทางราชการมีประกาศหามใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
กําหนด ใหมีการยกเวน แกผูรับใบอนุญาตไมตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวสําหรับสัตวน้ําบางชนิด กรณีการ
เพาะเลี้ยงหอยทะเลไมตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเก่ียวกับการกําจัดหรือการปองกันมิใหสัตวน้ําท่ีเพาะเลี้ยงหลุดออกนอก
ท่ีเพาะเลี้ยง เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริงของหอยทะเลซ่ึงมีขนาดเล็กและไมลอยน้ําทําใหไมสามารถนําหอย
ทะเลหรือซากของหอยทะเลข้ึนมากําจัดบนบกอยางถูกสุขลักษณะได และไมสามารถปองกันมิใหหอยหลุดออกพ้ืนท่ี
เพาะเลี้ยงไดเชนกัน   
  3. กําหนดหลักเกณฑการโอนใบอนุญาต ซ่ึงสามารถกระทําไดโดยไมมีขอจํากัดเฉพาะการโอนให
บุพการี คูสมรส หรือผูสืบสันดานของผูรับใบอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในท่ีจับสัตวน้ําซ่ึงเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรา 44 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราช
กําหนดการประมง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
5. เรื่อง ขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําช้ันท่ี 1 บี เพ่ือทําเหมืองแรของหางหุนสวนจํากัด เจริญผลการ
ศิลา ท่ีจังหวัดชุมพร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 1 บี เพ่ือทําเหมืองแรหิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ตามคําขอประทานบัตรท่ี 1/2559 ของหางหุนสวนจํากัด เจริญผล
การศิลา ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 พฤศจกิายน 2532 และวันท่ี 15 พฤษภาคม 2533 ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ี
ลุมน้ําชั้นท่ี 1 บี เพ่ือทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสรางตามคําขอประทานบัตรท่ี 
1/2559 ของหางหุนสวนจํากัด เจริญผลการศิลา ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2532 และขอผอนผัน
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2533 และวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 ท่ีกําหนดใหโครงการท่ี
จะขออนุมัติผอนผันการใชพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 1 เพ่ือการทําเหมือง การตออายุประทานบัตรทําเหมืองแร และการตออายุ
การอนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมจะตองเปนโครงการท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีเดิมท่ีมีการทําเหมืองมากอน ท้ังนี้ 
เม่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 1 บี เพ่ือทําเหมืองแรแลว กระทรวง
อุตสาหกรรมโดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรจะไดดําเนินการใหครบถวนถูกตองตามข้ันตอนของ
ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของกอนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรตอไป 
  2. พ้ืนท่ีคําขอประทานบัตรดังกลาว มีเนื้อท่ีท้ังหมด 204 – 2 – 10 ไร ทับพ้ืนท่ีประทานบัตรเดิมท่ี 
28511/15271 ของหางหุนสวนฯ  ซ่ึงหมดอายุแลวเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2562 และเปนท่ีปาท่ีไดยื่นคําขออนุญาต
เขาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไมแลว นอกจากนี้ พ้ืนท่ีดังกลาว ไมเปนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษไมเปนพ้ืนท่ี
ตองหามสําหรับการทําเหมือง ตามระเบียบและกฎหมายของสวนราชการตาง ๆ รวมถึง เปนพ้ืนท่ีท่ีถูกกําหนดไวใน
เขตแหลงแรเพ่ือการทําเหมือง ภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการแร พ.ศ. 2560 – 2564 ดวย การปดประกาศ
การขอประทานบัตรไมมีผูรองเรียนคัดคาน รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบลสะพลีไดแจงความเห็นชอบในการขอ
ประทานบัตร และคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ดานเหมือง
แร ไดใหความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการแลว เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 
2561 และจากการประเมินพบวาโครงการมีความคุมคาทางเศรษฐกิจและสังคมตอทองถ่ินและประเทศเม่ือ
เปรียบเทียบกับมูลคาความเสียหายจากผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไมมีขอขัดของ 
 
6. เรื่อง ขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําช้ันท่ี 1 เอ เพ่ือทําเหมืองแรของบริษัท เทพอุทิศธุรกิจ จํากัด ท่ี
จังหวัดกาญจนบุรี 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 1 เอ เพ่ือทําเหมืองแรโดโล
ไมต ตามคําขอประทานบัตรท่ี 1/2553 ของบริษัท เทพอุทิศธุรกิจ จํากัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2533 และวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2538 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  บริษัท เทพอุทิศธุรกิจ จํากัด ไดย่ืนคําขอประทานบัตร ท่ี 1/2553 ชนิดแรโดโลไมต ท่ีตําบลปาก
แพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อท่ี 224 ไร 3 งาน 04 ตารางวา โดยขอทับพ้ืนท่ีบางสวนของ
ประทานบัตรท่ี 22110/13577 ของบริษัทเทพอุทิศการแร จํากัด ชนิดแรโดโลไมต และประทานบัตรท่ี 
22111/13578 ของนางชูศรี สมสมัย ชนิดแรโดโลไมต และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ซ่ึง
เปนการขอประทานบัตรทับในพ้ืนท่ีประทานบัตรเดิมท่ีครบกําหนดส้ินอายุแลวเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2552 โดย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดเห็นชอบการเขาใชประโยชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําแปลงดังกลาว  โดยให
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
อยางเครงครัด และใหดําเนินการขออนุญาตใหถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกอน
เขาดําเนินการในพ้ืนท่ี ตลอดจนการปดประกาศการขอประทานบัตรไมมีผูรองเรียนคัดคาน สํานักงานเทศบาลตําบล
ปากแพรกเห็นชอบคําขอประทานบัตร แปลงดังกลาว และ คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมดานเหมืองแรและคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการแลว ซ่ึงกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรไดตรวจสอบพ้ืนท่ี
แลว มีสภาพแวดลอมและการใชประโยชนไมเปลี่ยนแปลงไปจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
โครงการท่ีไดเห็นชอบไวและไมกอใหเกิดมลภาวะหรือสรางความขัดแยงกับราษฎรในพ้ืนท่ี นอกจากนี้ พ้ืนท่ีดังกลาว
เปนพ้ืนท่ีท่ีอยูในกรอบแผนแมบทการบริหารจัดการแร พ.ศ. 2560 – 2564 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (31 
กรกฎาคม 2561) เห็นชอบแลว โดย ภายใตแผนแมบทดังกลาวไดกําหนดใหพ้ืนท่ีท่ีปรากฏวามีแหลงแรอุดม
สมบูรณและมูลคาทางเศรษฐกิจสูง เปนเขตแหลงแรเพ่ือการทําเหมือง ซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ีตามประทานบัตร คําขอตอ
อายุประทานบัตร และคําขอประทานบัตรท่ีไดออกใหหรือไดย่ืนไวตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 กอนวันท่ี
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช 
 
7. เรื่อง ขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําช้ันท่ี 1 บี เพ่ือตออายุประทานบัตรทําเหมืองแรของหางหุนสวน
จํากัด เพชรสมุทร (1970) ท่ีจังหวัดเพชรบุรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 1 บี เพ่ือตออายุประทาน
บัตรทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ตามคําขอตออายุประทานบัตรท่ี 1/2558 ของ
หางหุนสวนจํากัด เพชรสมุทร (1970) ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2538 และวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2533 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ท้ังนี้ เม่ือหนวยงานเจาของพ้ืนท่ีอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ี
แลว ให อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ดําเนินการใหครบถวนถูกตองตามข้ันตอนของระเบียบ
และกฎหมายท่ีเก่ียวของกอนการพิจารณาอนุญาตใหตออายุประทานบัตรตอไป 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุม
น้ําชั้นท่ี 1 บี เพ่ือตออายุประทานบัตรทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ตามคําขอตอ
อายุประทานบัตรท่ี 1/2558 ของหางหุนสวนจํากัด เพชรสมุทร (1970) ซ่ึงเปนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2533 ท่ีกําหนดหลักการการอนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือการทําเหมืองแรใน
กรณีการตออายุการอนุญาตในท่ีเดิมท่ีเคยไดรับอนุญาตมากอนและเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ ในเขตพ้ืนท่ีตน
น้ําชั้นท่ี 1 ใหนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเปนราย ๆ ไป และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 21 
กุมภาพันธ 2538 ท่ีกําหนดใหพ้ืนท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขอผอนผันในครั้งนี้อยูในพ้ืนท่ี
ลุมน้ําชั้นท่ี 1 บี ของลุมน้ําภาคตะวันตก โดยการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในข้ันตอนนี้ไมไดเปนการพิจารณา
อนุญาตใหทําเหมืองแร แตเปนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของขางตนเทานั้น ท้ังนี้ เม่ือ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 1 บี และหนวยงานเจาของพ้ืนท่ีอนุญาตใหเขา
ทําประโยชนในพ้ืนท่ีแลว กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรจะไดดําเนินการให
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ครบถวนถูกตองตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของกอนการพิจารณาอนุญาตใหตออายุประทานบัตร
ตอไป 
  2. พ้ืนท่ีคําขอตออายุประทานบัตรของหางหุนสวนจํากัด เพชรสมุทร (1970) เปนการขอทํา                 
เหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ท่ีตําบลหนองชุมพลเหนือ อําเภอเขายอย จังหวัด
เพชรบุรี เนื้อท่ี 127 ไร 2 งาน 60 ตารางวา ซ่ึงประทานบัตรครบกําหนดสิ้นอายุแลว เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 
โดยพ้ืนท่ีดังกลาวอยูในพ้ืนท่ีท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนดเขตแหลงหินอุตสาหกรรม ฉบับลงวันท่ี 1 
ตุลาคม 2540 ไมเปนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ และไมเปนพ้ืนท่ีตองหามสําหรับการทําเหมืองตามระเบียบและ
กฎหมายของสวนราชการตาง ๆ รวมท้ังการดําเนินการตามคําขอตออายุประทานบัตรเปนไปตามข้ันตอนของระเบียบ
และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไกแก 
   2.1 การยื่นคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไมตอกรมปาไม ตาม
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 
   2.2 การพิจารณาของคณะกรรมการไตรภาคีเพ่ือพิจารณาการจัดการหนาเหมืองให
ปลอดภัย และตรวจสอบกํากับดูแลการทําเหมืองใหถูกตองตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 บริเวณเขาอีบิด ซ่ึง
แตงตั้งโดยจังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงคณะกรรมการไตรภาคีฯ ไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินการคําขอตออายุประทานบัตรแปลง
นี้แลว 
   2.3 การตรวจสอบพ้ืนท่ีโดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรรวมกับสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมปาไม ซ่ึง
ปรากฏวา สภาพพ้ืนท่ีคําขอตออายุประทานบัตร และการใชประโยชนพ้ืนท่ีไมเปลี่ยนแปลงไปจากรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ไมมีปญหาการรองเรียนคัดคานท่ีเก่ียวกับคําขอตออายุประทานบัตร และการเขาใช
ประโยชนในพ้ืนท่ีไมกอใหเกิดมลภาวะหรือสรางความขัดแยงกับราษฎรในพ้ืนท่ี 
   2.4 การพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมซ่ึงคณะกรรมการ
ผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ไดใหความเห็นชอบแลวเม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 
2560 
   2.5 การพิจารณาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซ่ึงไดเห็นชอบใหหาง
หุนสวนจํากัด เพชรสมุทร (1970) เขาใชพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 1 บี ท่ีจังหวัดเพชรบุรี โดยใหปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด และให
ดําเนินการขออนุญาตใหถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกอนเขาดําเนินการในพ้ืนท่ี 
   2.6 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
มาตรา 13 วรรคสอง บัญญัติใหรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ท่ีคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไดใหความเห็นชอบแลว สามารถนําไปใชเพ่ือเสนอขอรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีหรือประกอบการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายได ภายในระยะเวลาหาปนับตั้งแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ดังนั้น รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการฯ ท่ีไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมฯ เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 
2560 จึงสามารถนําไปใชเพ่ือเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไดภายในวันท่ี 17 กรกฎาคม 2566 
   2.7 พ้ืนท่ีคําขอตออายุประทานบัตรนี้ หางหุนสวนจํากัด เพชรสมุทร (1970) ไดยื่นคําขอ
ตออายุประทานบัตร เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2558 กอนวันท่ีพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช อีกท้ังพ้ืนท่ี
ดังกลาวยังเปนพ้ืนท่ีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติใหใชประโยชนเพ่ือกิจการเหมืองหินอุตสาหกรรม และเปน
พ้ืนท่ีท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนดเขตแหลงหินอุตสาหกรรม ฉบับลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2540 จึง ถือเปน
พ้ืนท่ีท่ีแผนแมบทการบริหารจัดการแร พ.ศ. 2560 – 2564 กําหนดเปนเขตแหลงแรเพ่ือการทําเหมือง  ดังนั้น 
การอนุญาตใหทําเหมืองท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมจะดําเนินการตามข้ันตอนภายหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีได
พิจารณาอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําช้ันท่ี 1 บี จึงเปนไปตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 
มาตรา 19 
   2.8 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรอยูระหวางการฟองรองดําเนินคดีกับหาง
หุนสวนจํากัด เพชรสมุทร (1970) ในกรณีการทําเหมืองในพ้ืนท่ีซ่ึงไมไดรับอนุญาตประทานบัตร และกรณีทําเหมืองใน
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เขตหามทําเหมือง ( Buffer Zone) ซ่ึงการดําเนินคดีดังกลาวยังไมถึงท่ีสุด อยางไรก็ตาม การดําเนินคดีทางแพงตอผู
ย่ืนคําขอตออายุประทานบัตร หรือในกรณีท่ีผูขอแพคดีทางแพง ไมทําใหผูขอขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ
แร พ.ศ. 2560 จึงสามารถดําเนินการเพ่ืออนุญาตคําขอตออายุประทานบัตรตอไปได 
 
8.เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลอง
สนามชัย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้  

1. อนุมัติให มท. [กรุงเทพมหานคร (กทม.)] ดําเนินการโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลอง 
พระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย มีกําหนดแผนงานโครงการ 7 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2570) กรอบวงเงินงบประมาณ 6,130 ลานบาท  

2. อนุมัติใหกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 เพ่ือดําเนินการโครงการกอสราง 
อุโมงคระบายน้ําฯ วงเงินภาระผูกพันท้ังสิ้น 6,130 ลานบาท โดยขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เปนเงิน 3,065 ลาน
บาท และจะใชเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบ เปนเงิน 3,065 ลานบาท  

3. มอบหมายใหสํานักงบประมาณ (สงป.) และ กทม. รวมกันพิจารณาจัดหาแหลงเงินเพ่ือ 
สนับสนุนการดําเนินการ โครงการฯ ใหเปนไปตามแผนงานตอไป  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติ
ดําเนินการโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย โดยขอ             
อนุมัติใหกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 (7 ป) เพ่ือดําเนินการโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา
ฯ วงเงิน 6,130 ลานบาท ซ่ึงกรุงเทพมหานครจะขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เปนเงิน 3,065 ลานบาท และจะใชเงิน
งบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบ เปนเงิน 3,065 ลานบาท ท้ังนี้ จะใชจายเก่ียวกับคากอสราง (6,000 ลาน
บาท) และคาจางท่ีปรึกษาควบคุมงานกอสราง (130 ลานบาท) สําหรับสาระสําคัญของโครงการฯ ครอบคลุมเก่ียวกับ
วัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครฝงตะวันตกและรองรับปริมาณน้ําหลากจาก
พ้ืนท่ีตอนบนของกรุงเทพมหานครใหระบายลงสูโครงการแกมลิง “คลองมหาชัย – คลองสนามชัย” และจะดําเนิน
โครงการตามแนวคลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย ความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 64 ตารางกิโลเมตร ในเขตภาษีเจริญ เขตบางแค  เขตบางบอน และเขตบางขุนเทียน โดย
กอสรางอุโมงคระบายน้ํา ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 5 เมตร ความยาวประมาณ 9.195 กิโลเมตร ท้ังนี้ 
โครงการฯ ผานความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 เม่ือ
วันท่ี 12 กันยายน 2562 และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (14 มกราคม 2563) อนุมัติในหลักการการยื่นคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาท ข้ึน
ไป  
 
9. เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการเจรจาการคาและการลงทุน ครั้งท่ี 1/2563 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการคาและการลงทุน ครั้งท่ี 1/2563 ตามท่ี
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เสนอ และมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตามมติคณะกรรมการตอไป  
 สาระสําคัญของเรื่อง 

สศช. รายงานวา  
1. คณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการคาและการลงทุน ไดมีการประชุมครั้งท่ี 1/2563 

เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2563โดยสรุปผลการประชุมท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 

มาตรการ มติท่ีประชุม 
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1) มาตรการดาน การเงิน การคลัง ประกอบดวย 3 
มาตรการยอย ไดแก  
- การหัก คาใชจาย 2.5 เทา  สําหรับรายจายเพ่ือการ
นําเขาเครื่องจักรจากตางประเทศท่ีเกิดข้ึนตั้งแตวันท่ี 1  
มกราคม –31ธันวาคม2563  
- การยกเวนภาษีอากรสําหรับการนําเขาเครื่องจักรจนถึงวันท่ี 
31 ธันวาคม 2563 
- การสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนการลงทุนผาน
ธนาคารเพ่ือการสงออกและ การนําเขาวงเงิน 5,000 ลาน
บาท ท้ังนี้ คาดวามาตรการฯ นี้ จะสามารถกระตุนการ
ลงทุนไดประมาณ 1.1 แสนลานบาท 

มอบหมายให กระทรวงการคลัง (กค.) และ สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (สกท.) รวมกัน
พิจารณากําหนดมาตรการสงเสริมการลงทุนท่ีมีความ
ครอบคลุมปจจัยการประกอบธุรกิจอยางครบถวน ไม
เฉพาะการจัดหาเครื่องจักร และควร ผลักดันให
ผูประกอบการเขารวมลงทุนกับโครงการตางๆ ของ
ชุมชนพ้ืนท่ีดวย 
 

2) มาตรการกระตุน การลงทุนภาคเอกชน ประกอบดวย 2 
มาตรการยอย  ไดแก 
- มาตรการกระตุนการลงทุนขนาดใหญ โดยขยายสิทธิ
ประโยชนในการลดหยอนภาษีเงินได รอยละ 50 เพ่ิมเติมอีก 
5 ปสําหรับการลงทุนในป 2563 และ 2564  ซ่ึงเปนสิทธิ
ประโยชนท่ีมากกวามาตรการ Thailand Plus 
- มาตรการสรางความเช่ือมโยงสูเศรษฐกิจฐานราก  โดย
ใหเอกชนท่ีใหความชวยเหลือวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ 
ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป โดยกําหนด
วงเงินยกเวนภาษีฯ รอยละ 120 ของเงินชวยเหลือ  

มอบหมายให 
- สกท.  เรงนําเสนอ มาตรการฯ ใหคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนพิจารณาเพ่ือขับเคลื่อนการลงทุน
ตอไป  
- กระทรวงมหาดไทย พิจารณาทบทวนกฎหมายท่ีอาจ
เปนอุปสรรคตอการลงทุนในอสังหาริมทรัพย อาทิ การ
ถือครองกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมของชาวตางชาติเพ่ิม
มากข้ึน 
 
 

3) การเรงรัดการลงทุนภาครัฐ  ประกอบดวย 4 มาตรการ 
ไดแก  
- การเรงรัดการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ป พ.ศ. 2563 – 256 
ไดแก  
โครงการ การดําเนินการ 
โครงการท่ีไดรับ
อนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี แต
ยังไมสามารถ
ดําเนินการได 
จํานวน 16 
โครงการ วงเงิน 
345,367 ลานบาท 

- มอบหมายหนวยงาน
รับผิดชอบเรงรัดการ
ดําเนินการผลักดันการ
ประกาศใชพระราชกฤษฎกีา
กําหนดเขตท่ีดินและรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว  
- มอบหมายใหสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ(สคร.) และ
กรมบัญชีกลาง พิจารณา
แนวทางการแกไขปญหาใน
ข้ันตอนการคัดเลือกเอกชน 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการฯ 

มอบหมายใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบแผนงาน/ 
โครงการท้ังภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  เรงรัดการ
ดําเนินงานตามความเห็นและขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ และใหสํานักงบประมาณพิจารณา
สนับสนุนแหลงเงินงบประมาณตามความเหมาะสมและ
จําเปนตอไป 
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พิจารณาตอไป 
 

โครงการลงทุนท่ี
เตรียมเสนอให
คณะรัฐมนตรี
พิจารณาในป 
2563 จํานวน 10 
โครงการ วงเงิน 
203,080 ลานบาท  

ใหรัฐวิสาหกิจท่ีรับผิดชอบเรง
เตรียมความพรอมเพ่ือให
สามารถดําเนินการไดทันที ท่ี
ไดรับอนุมัติ  รวมท้ังใหเตรียม
แผนบริหารโครงการโดยเรง
ผูกพันสัญญาในสวนท่ีใชเงิน
รายไดไปกอน  
 

โครงการท่ีควร
เรงรัดใน
ปงบประมาณ 
2563 – 2564 
จํานวน 35 
โครงการ วงเงิน 
642,011 ลานบาท 
 

ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
เตรียมความพรอมเพ่ือ
นําเสนอคณะกรรมการท่ี
เก่ียวของพิจารณา และให 
สคร. จัดประชุมเพ่ือเรงรัดการ
เบิกจายงบลงทุน  

 

- โครงการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม วงเงิน
ลงทุนป 2562-2564 จํานวน 44 โครงการ วงเงิน 
1,794,774 ลานบาทใหกระทรวงคมนาคมเรงรัดการเตรียม
ความพรอมโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว
เพ่ือใหสามารถดําเนินโครงการ ไดทันที  และเรงรัดกรอบ
ระยะเวลาของโครงการท่ีจะเสนอคณะรัฐมนตรีใหเร็วข้ึน 
รวมท้ังใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเรง
นําเสนอโครงการท่ีเอกชนรวมลงทุนกับรัฐตอ
คณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน 
- การลงทุนดานพลังงาน  ใหกระทรวงพลังงานเรงรัดการ
ดําเนินโครงการโรงไฟฟาชุมชนภายในครึ่งปแรกของ ป 
2563 และรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  รัฐวิสาหกิจ
ดานพลังงาน ในการผลักดันการลงทุนสาขาพลังงานท่ีจะ
สงผลกับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว เชน 
การลงทุนในสถานีอัดประจุไฟฟา เปนตน  
- การจัดการทรัพยากรน้ํา ใหสํานักงานทรัพยากรน้ํา
แหงชาติประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการผลักดัน
โครงการดานน้ําขนาดเล็กใหสามารถดําเนินการไดโดยเร็ว 
เพ่ือกระตุนการลงทุนระยะสั้นระหวางท่ีรอรับการจัดสรร
งบประมาณสําหรับโครงการลงทุนขนาดใหญและโครงการ
สําคัญๆ 

 

4) แผนการเจรจาการคาระหวางประเทศของประเทศ
ไทย ในระยะท่ีผานมามีการจัดทําความตกลงการคาเสรี 
(FTA) จํานวน 13 ฉบับ และอยูระหวางการเจรจาจํานวน 
5 ฉบับ สงผลใหมูลคาการคาระหวางไทยกับคูเจรจาเพ่ิม

รับทราบผลการดําเนินงานของ  พณ. และมอบหมายให 
พณ. ประสานกับกระทรวงการตางประเทศ และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดการเจรจาในความตกลง
การคา CPTPP ไทย-ฮองกง และ ไทย – EU ตลอดจน
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สูงข้ึน โดยอันดับ 1 คือ FTA อาเซียนท่ีมีมูลคาการคารวม
เติบโตถึงรอยละ 855.3 นับจากท่ีมีผลบังคับใชเม่ือป 
2536 ในสวนของการเตรียมการเจรจากรอบใหมๆ เชน  
Comprehensive and Progressive Agreement  
for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) และการฟน
การเจรจา FTA ไทย-EU กระทรวงพาณิชย (พณ.) ได
ดําเนินการศึกษาประเมินผลดี ผลเสีย แนวทางรองรับ
ปรับตัว รวมถึงหารือเพ่ือระดมความเห็นผูมีสวนไดสวน
เสียทุกภาคสวนท่ัวประเทศ และอยูระหวางการเสนอผล
การศึกษาและการรับฟงความคิดเห็นตอท่ีประชุม
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ รวมท้ัง 
อยูระหวางการหารือถึงแนวทางปรับปรุง/พัฒนากลไกการ
ชวยเหลือตลอดจนพิจารณาเก่ียวกับการขอจัดตั้งกองทุน
ชวยเหลือผูท่ีไดรับผลกระทบจาก FTA และการเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแขงขันของผูผลิตและ
ผูประกอบการในประเทศ  

สนับสนุนใหมีกองทุนรองรับผลกระทบจากความตกลง
การคาเสรี เนื่องจากเปนกลไกสําคัญท่ีชวยแกไขเยียวยา
และตอบโจทยขอกังวลของผูไดรับผลกระทบ และขอให
หนวยงานตางๆ สนับสนุนดวย รวมท้ังพิจารณาให
ความสําคัญกับการจัดทําความตกลงทางการคาใน
รูปแบบ Partnership ซ่ึงผลสําเร็จของความตกลง  
จะสงผลตอการยอมรับของประเทศคูคาและบทบาท
ประเทศไทยในเวทีโลกตอไป 

 
10. เรื่อง มาตรการชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) และบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในการลดภาระ
คาใชจายดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสําหรับประชาชนตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอดังนี้ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  มท. เสนอวา สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) สงผลกระทบ
ตอธุรกิจของประเทศไทยในภาพรวม โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียว การชะลอตัวของเศรษฐกิจในภาคธุรกิจ 
ภาคอุตสาหกรรม และการดํารงชีวิตของประชาชนทุกระดับ กระทรวงมหาดไทยจึงเห็นสมควรเสนอมาตรการ
ชวยเหลือประชาชนผูท่ีไดรับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนและเปนการลดภาระคาใชจายสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสําหรับประชาชน ดังนี้ 
  1. มาตรการดานไฟฟา (การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค) 
  (1) มาตรการท่ี 1 ลดคาไฟฟารอยละ 3  สําหรับผูใชไฟฟาทุกประเภท เปนระยะเวลา 3 เดือน 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) คาดวาจะใชงบประมาณรวม 5 ,160 ลานบาท แบงเปน การไฟฟานครหลวง คาดวาจะ
ใชงบประมาณ 1 ,600 ลานบาท และการไฟฟาสวนภูมิภาคคาดวาจะใชงบประมาณ 3 ,560 ลานบาท โดยมอบหมาย
ใหคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานดําเนินการลดคาไฟฟาในอัตรารอยละ 3 และพิจารณาใชเงินคืนรายได เพ่ือให
การไฟฟามีฐานะการเงินตามเกณฑท่ีกําหนดมาเปนแหลงเงินในการสนับสนุนการลดคาไฟฟา 
  (2) มาตรการท่ี 2 ขยายระยะเวลาการชําระคาไฟฟา สําหรับผูใชไฟฟาประเภทกิจการเฉพาะอยาง 
(ธุรกิจโรงแรม และกิจการใหเชาพักอาศัย) โดยไมคิดดอกเบี้ย ตลอดระยะเวลาการผอนผันโดยไมมีการงดจายไฟฟา
เปนการชั่วคราว และผอนผันไดไมเกิน 6 เดือนของแตละรอบบิล สําหรับใบแจงคาไฟฟา ประจําเดือนเมษายน – 
พฤษภาคม 2563 ท้ังนี้ ผูใชไฟฟาท่ีมีความประสงคขอรับความชวยเหลือสามารถติดตอไดท่ีสํานักงานการไฟฟาใน
พ้ืนท่ี  
       (3) มาตรการท่ี 3 การคืนเงินประกันการใชไฟฟา ใหผูใชไฟฟาประเภทท่ี 1 บานอยูอาศัย 
และประเภทท่ี 2 กิจการขนาดเล็ก รวม 22.17 ลานราย วงเงิน 32 ,700 ลานบาท แบงเปน การไฟฟานครหลวง 
จํานวน 3.87 ลานราย วงเงิน 13 ,000 ลานบาท และการไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน 18.30 ลานราย วงเงินประมาณ 
19,700 ลานบาท สามารถใชสิทธิขอคืนเงินประกันการใชไฟฟาท่ีวางไวตามขนาดเครื่องวัดหนวยไฟฟา ท้ังนี้ ผูวาง
หลักประกันการใชไฟฟาสามารถตรวจสอบสิทธิและแจงความประสงค พรอมยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ือขอคืนเงิน
ประกันผานชองทางตาง ๆ ท้ังนี้ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานจะออกประกาศการคืนเงินประกันการใชไฟฟา 
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โดยการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาคจะเรงกําหนดแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดในการดําเนินการคืน
เงินประกันการใชไฟฟาใหกับผูใชไฟฟาตอไป 
  2. มาตรการดานน้ําประปา (การประปานครหลวง และการประปาสวนภูมิภาค) 
     (1) มาตรการท่ี 1 ลดคาน้ําประปาในอัตรารอยละ 3 ใหกับผูใชน้ําทุกประเภท เปนระยะเวลา 3 
เดือน เริ่มตั้งแตรอบการใชน้ําเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 คาดวาจะใชงบประมาณรวม 330 ลานบาท แบงเปน 
การประปานครหลวง 130 ลานบาท การประปาสวนภูมิภาค 200 ลานบาท  
  (2) มาตรการท่ี 2 ขยายระยะเวลาการชําระคาน้ําประปา  สําหรับผูใชน้ําท่ีจดทะเบียนประกอบ
ธุรกิจโรงแรมและกิจการใหเชาพักอาศัย โดยไมคิดดอกเบี้ย สามารถผอนชําระไดไมเกิน 6 เดือน ของแตละรอบใบแจง
คาน้ําประปา สําหรับรอบการใชน้ําเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 รวม 30 ,900 ราย แบงเปน การประปานคร
หลวง จํานวน 900 ราย และการประปาสวนภูมิภาค จํานวน 30,000 ราย 
      (3) มาตรการท่ี 3 คืนเงินประกันการใชน้ําใหกับผูใชน้ําประเภทท่ี 1ท่ีพักอาศัย  รวม 5.7 ลาน
ราย วงเงิน 2 ,834 ลานบาท แบงเปน การประปานครหลวง จํานวน 2 ลานราย วงเงิน 1 ,034 ลานบาท และการ
ประปาสวนภูมิภาค จํานวน 3.7 ลานราย วงเงิน 1 ,800 ลานบาท ท้ังนี้ ผูวางเงินประกันการใชน้ําสามารถตรวจสอบ
สิทธิและแจงความประสงคเพ่ือขอคืนเงินประกันผานชองทางตาง ๆ  
 
11.  เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด – 19) ครั้งท่ี 1/2563  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรั บทราบตามท่ีคณะกรรมการบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) เสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2563  ณ  ตึกภักดีบดินทร ทําเนียบรัฐบาล  
ดังนี้ 
  นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งท่ี 1/2563  โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารของสวนราชการ และผูท่ีเก่ียวของ 
เขารวมประชุม 
 นายกรัฐมนตรี ไดแจงวาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
มีแนวโนมการแพรกระจายท่ีเพ่ิมมากข้ึน จึงจําเปนตองหามาตรการรองรับ โดยทุกภาคสวนตองทําความเขาใจรวมกัน 
เพ่ือบูรณาการความรวมมือเพ่ือหาแนวทางการรองรับสถานการณท่ีเกิดข้ึนและขอขอบคุณทุกสวนราชการท่ีรวมมือใน
การประสานงานใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ในการนี้ รัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบในดานตาง ๆ  6 ดาน ไดแก ดาน
สาธารณสุข ดานเวชภัณฑปองกัน ดานขอมูล การชี้แจงและการรับเรื่องรองเรียน ดานการตางประเทศ ดานมาตรการ
ปองกัน และดานมาตรการใหความชวยเหลือเยียวยา ไดรายงานผลการดําเนินงานและแผนมาตรการเตรียมการ
รองรับฯ ดานตาง ๆ ดังนี้ 
  1. ดานการสาธารณสุข 
 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  : กลาวขอบคุณ
นายกรัฐมนตรีท่ีอนุมัติการเบิกจายคาตอบแทนเสี่ยงภัยใหแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในการเฝาระวัง สอบสวน ปองกัน 
ควบคุม และรักษาผูปวยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ตั้งแตเดือนมกราคม 2563 เปนตน
ไปจนกวาสถานการณจะยุติและขอขอบคุณทุกหนวยงานท่ีรวมกันดําเนินมาตรการตาง ๆ อาทิ กระทรวงกลาโหมและ
กระทรวงมหาดไทยท่ีรวมดําเนินมาตรการ State Quarantine การสนับสนุนกําลังคนและอาสาสมัคร โดยไดนําเสนอ
ประเด็นตอท่ีประชุม ดังนี้ 

1.1 สถานการณในประเทศไทย ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2563 มีผูติดเชื้อสะสม 114 คน ท่ี 
สําคัญ ในสัปดาหท่ีผานมา มียอดผูติดเชื้อเพ่ิมข้ึนถึง 64 คน  สามารถจําแนกเปนกลุมตาง ๆ ไดแก คนไทยท่ีเดินทาง
กลับจากตางประเทศ  ชาวตางชาติท่ีเดินทางเขาประเทศไทย ผูสัมผัสกับชาวตางชาติ ผูสัมผัสเสี่ยงสูงของผูปวยราย
กอนหนาผูท่ีเก่ียวของกับสนามมวย และผูท่ีเก่ียวของกับสถานบันเทิง 
 1.2 มาตรการดําเนินการ กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินตามแนวทาง ดังนี้ 

มาตรการ แนวทาง/การดําเนนิงาน 
1.การปองกันการ 1.1 การหยุดนําเชื้อเขาจากตางประเทศ โดยผูท่ีเดินทางเขามาจะตองมีใบรับรองแพทย
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แพรระบาด และกักตัวเองเปนเวลา 14 วัน ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
1.2 การหยุดการสงออกเชื้อไวรัสออกนอกกรุงเทพฯ ดวยการควบคุมการเดินทางของ
ประชาชนใหนอยท่ีสุดในชวงเทศกาลสงกรานต  หรือเปลี่ยนแปลงวันหยุดเทศกาล
สงกรานต หรืองดการจัดงาน 
1.3การหยุดการแพรระบาดเชื้อ โดยขอใหงดกิจกรรมทุกประเภท อาทิ การแขงขันกีฬางาน
บันเทิง งานอบรมสัมมนา การแสดงสินคา และใหสถานบันเทิงเปดใหบริการ 
ไมเกิน 20.00 น. และใหการจัดกิจกรรมตาง ๆ จัดท่ีนั่งหรือท่ียืนหางกันไมต่ํากวา 1 เมตร 
1.4 หยุดการเดินทาง หรือลดการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพฯ โดยเสนอใหดําเนินการ
ปดสถานศึกษาประเภทโรงเรียนกวดวิชา หรือสถาบันติวเตอร และลด ความแออัดของ
ระบบขนสงมวลชน รวมถึงพิจารณาการทํางานท่ีบาน (Work at Home) 

2.การควบคุมและ
การจํากัดวงการแพร
ระบาด 

2.1 ใหผูวาราชการจังหวัด และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนเจาพนักงานควบคุมโรค
ในระดับพ้ืนท่ี เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 
ดําเนินการปองกันและควบคุมโรคติดตอ โดยใชอํานาจตาม พ.ร.บ.โรคติดตอ พ.ศ. 2558 
อยางเครงครัด 
2.2 ให อสม. ดําเนินการดูแล ติดตาม และรายงานการกักตัวผูเดินทางจากตางประเทศ 

3.การเตรียม 
ความพรอมดานการ
รักษาพยาบาล 

เตรียมความพรอมของเครือขายโรงพยาบาลท่ัวประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน 

4.การส่ือสารความ
เส่ียงและ 
การส่ือสาร
สาธารณะ 

สรางความเขาใจและความตระหนักรูกับประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะในระดับภูมิภาคใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน อาทิ เว็บไซตกรมควบคุมโรค www.ddc.moph.go.th สายดวนกรมควบคุม
โรค หมายเลข 1422 รวมท้ังรวมกันสื่อสารสถานการณและวิธีการปฏิบัติตัวสําหรับบุคคล 
ครอบครัว สถานท่ีทํางาน ชุมชน และสังคม 

 
 1. 3 ความพรอมดานการสาธารณสุขของไทย 
   (1) ดาน Surge Capacity ของจํานวนเตียง ผูปวย COVID – 19 

โรงพยาบาลสังกัด Isolation room AIIR Cohort Ward 
กทม. 237 136 143 
ตางจังหวัด 2,444 1,042 3,061 
   (2) การบริหารจัดการ Surgical Mask  สธ. ไดรับการจัดสรร 1,000,000 ชิ้น
ตอวัน แบงเปนการจัดสรรใหแกโรงพยาบาลภายใตสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 500,000 ชิ้น โรงพยาบาลภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข 70,000 ชิ้น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย/คณะทันตแพทย100,000 ชิ้น โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก
เอกชน 200,000 ชิ้น โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 80,000ชิ้น และจัดสรรตามมาตรการ Quarantine 
50,000 ชิ้น 
   (3) จํานวนบุคลากรสาธารณสุข 

บุคลากร รพ.รัฐ รพ.เอกชน รวม 
แพทย 29,449 7,711 37,160 

พยาบาล 126,666 24,905 151,571 
 

 สําหรับการดําเนิน การจัดหาหนากากอนามัย ประเภท N95 และ PPE กระทรวง
สาธารณสุขจะตองจัดหาเพ่ิมเติม 1,596,525 ชิ้น (หนากาก N95) และ1,932,052 ชิ้น(ชุดปองกันสําหรับบุคลากรทาง
การแพทย  (PPE) ขณะท่ีกําลังการผลิตและสํารองยา กระทรวงสาธารณสุข อยูระหวางจัดหายาเพ่ิมเติมในยาฟาวิพิรา
เวียร จํานวน 40,000 เม็ด และยาเรมเดซิเวียร จํานวน 220 หลอด 
 2. ดานเวชภัณฑปองกัน 

http://www.ddc.moph/


 

 

16 

  รัฐบาลมีมาตรการกํากับดูแลการกระจายหนากากใหเปนไปอยางท่ัวถึง ชดเชย
สวนเกินราคาหนากากอนามัยใหแกโรงงานท่ีไดรับผลกระทบจากการควบคุมราคาสินคาการควบคุมราคาหนากาก
อนามัย เรงรัดการผลิตหนากากผา หรือหนากากทางเลือกเพ่ือลดปริมาณความตองการหนากากอนามัย นําไขปาลม
เพ่ือเปนสวนผสมในการทําเจลลางมือ ตลอดจนขอใหดานศุลกากร เครงครัดการตรวจสอบการสงออกสินคากับ
ใบอนุญาตใหตรงกัน นอกจากนี้ ไดกําหนดมาตรการใน 4 เรื่อง คือ การแจงขอมูล การควบคุมการสงออก การปน
สวน และการควบคุมราคาจําหนาย ซ่ึงไดมีการปรับเพ่ิมความเขมขนมากข้ึนเพ่ือใหสามารถบริหารจัดการหนากากได
อยางมีประสิทธิภาพตามสถานการณ  มีการติดตามดูแลเพ่ือไมใหเกิดการกักตุนสินคา และไมใหจําหนายในราคาสูง
เกินสมควร 

 แนวทางการบริหารจัดการหนากาก เนนตอบสนองความตองการ โดยสรางพอเพียง
ใหกับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  และเตรียมความพรอมสําหรับมาตรการ State of Quarantine และ
สงเสริมใหประชาชนใชหนากากทางเลือก เพ่ือลดความตองการใชหนากากอนามัยทางการแพทย  
 3. ดานขอมูลการช้ีแจงและการรับเรื่องรองเรียน 
  รัฐบาลไดจัดใหมีศูนยขอมูลมาตรการแกไขปญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 
19) โดยดําเนินการ เปดรับเรื่องรองเรียนและตอบขอซักถามประชาชน จัดประชุมทุกวันในเวลา 09.00 น. และจัด
แถลงขาวทุกวันในเวลา 14.00 น. โดยถายทอดสดทาง NBT2HD และสื่อออนไลน พรอมท้ังจัดทํา Viral Clip ดวย ซ่ึง
ในการแถลงขาวดังกลาวไดมีการเชิญรัฐมนตรีและหนวยงานท่ีรับผิดชอบมารวมแถลงดวย การแถลงขาวดําเนินการ
มาแลว จํานวน 6 ครั้ง ชี้แจงประชาชนไปแลว27 ประเด็น ดําเนินการประชาสัมพันธผานชองทางสื่อออนไลนตาง ๆ 
ตลอดจนไดกําหนดใหมีการยกระดับการสื่อสารกับประชาชนเปน COVID CHANEL โดยจัดเจาหนาท่ีประจําตลอด 24 
ชั่วโมง 
 4. ดานการตางประเทศ 
  ในขณะนี้นานาชาติไดมีมาตรการท่ีสงผลกระทบตอการผานแดนของคนไทย โดยแบง
มาตรการออกเปน 3 มาตรการ ดังนี้  
  1) หามคนไทยเดินทางภายใน 14 วัน  
  2) หามประชากรจากกลุมประเทศอาเซียนเดินทางเขาประเทศ  
  3) หามคนไทยเขาโดยเด็ดขาด  
  รัฐบาลไดใหความชวยเหลือนักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการ AFS จากประเทศ
อิตาลี ซ่ึงในขณะนี้ไดเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแลว  
    ปจจุบันมีประเทศท่ีมีผูติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง กระทรวงการตางประเทศจึงขอ
หารือท่ีประชุมพิจารณาความจําเปนและความเหมาะสมในการดําเนินมาตรการเฉพาะกับ ประเทศท่ีมีรายงานผูปวย
สะสมมากและผูปวยรายใหมอยางไรหรือไม 
    เม่ือพิจารณาแนวปฏิบัติท่ีดี ของประเทศตาง ๆ เห็นวา มาตรการท่ีหนักแนนและ
ครอบคลุมเทานั้นท่ีจะสามารถควบคุมสถานการณได และประเทศตาง ๆ ไดใหความสําคัญกับการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของประชาชนในประเทศ และมีมาตรการรับมือกับสถานการณดังกลาว อยางเขมขน ขณะนี้ กระทรวงการ
ตางประเทศกําลังประสานความรวมมือในการควบคุมการแพรระบาดในดานตาง ๆกับสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
 5. ดานมาตรการปองกัน 
  - รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ไดนําเสนอมาตรการปองกัน ดังนี้ 
 1) การกักกัน กระทรวงสาธาณสุขไดแตงตั้งเจาหนาท่ีกระทรวงมหาดไทย เปน
เจาหนาท่ีสาธารณสุขในการกักกันควบคุมโรคในระดับพ้ืนท่ี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แตงตั้งเจา
พนักงานควบคุมโรคติดตอตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2563 โดยดําเนินการ ไดแก (1) ระดับอําเภอ มีนายอําเภอเปนประธาน มีสาธารณสุขอําเภอเปนเลขานุการ (2) ระดับ
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีนายเทศมนตรี นายกองคบริหารสวนตําบบ (อบต.) เปนประธาน มี
เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมตําบล (รพ.สต.) เปนเลขานุการ (3) ระดับหมูบาน  มีกํานันผูใหญบาน เปนประธาน 
อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) เปนเลขานุการ  และมี แนวทางปฏิบัติในการกักกัน ณ ท่ีพักสําหรับผูเดินทาง
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มาจาก4 ประเทศเสี่ยง แบงเปน กลุมผูเดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต (อยูระหวางกักกัน 1 ,324 คน) และกลุมผู
เดินทางกลับจากประเทศกลุมเสี่ยงอีก 3 ประเทศ (อยูระหวางกันกัน 824 คน) รวมถูกกักกัน 2,144 ราย 
 2) การจัดทําหนากากอนามัยทางเลือก (หนากากผา) 
  ปจจุบันมีการคาดการณยอดการผลิตหนากากผาท้ังสิ้น 52 ลานชิ้น จําแนกเปน 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการผลิตและแจกจายแลว 3,584,986 ชิ้น (ณ วันท่ี 15 มี.ค.
63) จากเปาหมาย 50 ลานชิ้น กระทรวงสาธารณสุข โดย อสม. 1 ลานชิ้น ซ่ึงอยูระหวางการของบอนุมัติงบกลางเพ่ือ
การผลิต และกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม1 ลานชิ้น อยูระหวางการผลิต ในการนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะ
มอบหมายใหภาคอุตสาหกรรมผลิตหนาอนามัยทางเลือกเพ่ิมเติม จํานวน 10 ลานชิ้น 
  3) การเตรียมรองรับผูติดเช้ือของกรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร 
ไดมอบหมายใหผูอํานวยการเขตเปนหัวหนาทีมในการดําเนินการ โดย พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ มีประชาชนท่ีอยูในมาตรการ 
Local Quarantine และ Home Quarantine  ท่ีอยูในขายเฝาระวัง จํานวน 443 ราย รวมถึงการเตรียมความพรอม
สําหรับสถานพยาบาลตาง ๆ เพ่ือรองรับผูติดเชื้อในอนาคต อาทิ การเตรียมเรือนพักของโรงพยาบาลบางขุนเทียน (มี
อาคารผูปวยในท่ีสามารถรองรับผูปวยได 74 คน และหากสถานการณเขาอยูระยะท่ี 3 สามารถปรับเปนโรงพยาบาล
เฉพาะโรคท่ีสามารถรองผูปวยได 273 คน) ศูนยฝกอบรมหนองจอก (รองรับได 50 คน) คายลูกเสือ (รองรับได 50 
คน)และเตรียมความพรอม โรงพยาบาลในสังกัด 4 แหง ไดแก โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญ
ราษฎรประชารักษ และโรงพยาบาลสิรินธร   
  6. ดานมาตรการใหความชวยเหลือเยียวยา 
    - รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  รายงานมาตรการใหความชวยเหลือเยียวยา 
โดยแบงมาตรการออกเปน 2 ระยะ ดังนี้ 
   1) มาตรการระยะท่ี 1  เพ่ือดูแลและเยียวยาประชาชนทุกกลุม ประกอบดวย 3 
มาตรการ ดังนี้ 
    (1) มาตรการดานการเงิน ไดแก สินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา 150,000 ลานบาท  พัก
เงินตน/ลดดอกเบี้ย/ขยายเวลาชําระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ใหความชวยเหลือลูกหนี้ โดย ธปท. และสงเสริมการ
จางงานของสํานักงานประกันสังคม 
    (2) มาตรการดานภาษี  ไดแก ลดอัตราภาษี เพ่ือเสริมสภาพคลอง  หัก
รายจายดอกเบี้ยสําหรับโครงการ Soft Loan และคืนภาษีมูลคาเพ่ิมใหผูประกอบการภายในประเทศ 

   (3) มาตรการดานอ่ืน ๆ ไดแก การบรรเทาคาน้ําคาไฟ คืนเงินประกันการใช
ไฟ และลดเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม 
   2) มาตรการระยะท่ี 2  อยูระหวางเตรียมการ อาทิ กค. เริ่มตั้งศูนยรับเรื่องท่ัว
ประเทศ รวมกับธนาคารออมสิน เปดบริการออนไลนเพ่ือรับขอรองเรียนและรับขอเสนอแนะ ดูแลกลไกและ
เสถียรภาพของตลาดหลักทรัพย เพ่ือประโยชนของผูลงทุนทุกกลุม 
 - รมว.อก. รายงานการยกเลิกคาธรรมเนียมใหแกเจาของกิจการโรงงาน  
มติท่ีประชุมใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทํามาตรการ/แผนงาน/โครงการเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 
 
12. เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ตามมาตรการดานการงบประมาณเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณภัยแลง 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณา เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ตามมาตรการดานการงบประมาณเพ่ือบรรเทาผลกระทบ
จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณภัยแลงตามท่ีสํานัก
งบประมาณเสนอแลวมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการใหหนวยรับงบประมาณดําเนินโครงการตามมาตรการดานการงบประมาณ
เพ่ือแกไขปญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และสถานการณภัยแลง โดยใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ภายในกรอบวงเงิน 17,310.4509 ลานบาท ประกอบดวยโครงการท่ีหนวยรับ
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งบประมาณขอรับการจัดสรรงบกลางฯ เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณภัยแลง จํานวน 11 กระทรวง 28 หนวยงาน วงเงิน 
14,610.4509 ลานบาท ดังนี้  

หนวย : ลานบาท 
กระทรวง คําขอ พิจารณา 

COVID-19 ภัยแลง รวมท้ังส้ิน 
รวมท้ังสิ้น 65,533.0244 6,302.4253 8,308.0256 14,610.4509 

1. กระทรวงสาธารณสุข 6,573.6287  
(8 หนวยงาน) 

5,488.5096  
(6 หนวยงาน) 

- 5,488.5096  
(6 หนวยงาน) 

2. กระทรวงคมนาคม 898.1502 
(2 หนวยงาน) 

159.0000 
(1 หนวยงาน) 

398.1502 
(1 หนวยงาน) 

557.1502 
(2 หนวยงาน) 

3. กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 

9,919.8085 
(5 หนวยงาน) 

143.5036 
(2 หนวยงาน) 

- 143.5036 
(2 หนวยงาน) 

4. กระทรวงกลาโหม 1,525.7740  
(4 หนวยงาน) 

115.4110 
(1 หนวยงาน) 

1,309.4528 
(2 หนวยงาน) 

1,424.8638 
(3 หนวยงาน) 

5. กระทรวงพาณิชย 157.9650 
(1 หนวยงาน) 

108.0000 
(1 หนวยงาน) 

- 108.0000 
(1 หนวยงาน) 

6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 8,534.7601 
(8 หนวยงาน) 

45.0372 
(1 หนวยงาน) 

2,879.4878 
(5 หนวยงาน) 

2,924.5250 
(6 หนวยงาน) 

7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

5,283.7829 
(4 หนวยงาน) 

- 1,125.6858 
(2 หนวยงาน) 

1,125.6858 
(2 หนวยงาน) 

8. กระทรวงมหาดไทย 4,591.5545 
(1 หนวยงาน) 

- 2,575.4890 
(1 หนวยงาน) 

2,575.4890 
(1 หนวยงาน) 

9. กระทรวงอุตสาหกรรม 55.0000 
(1 หนวยงาน) 

35.0000 
(1 หนวยงาน) 

- 35.0000 
(1 หนวยงาน) 

10. กระทรวงศึกษาธกิาร 25,140.6347 
(3 หนวยงาน) 

- - - 

11. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 1,252.1862 
(2 หนวยงาน) 

- - - 

12. รัฐวิสาหกิจ 1,374.6600 
(5 หนวยงาน) 

53.1000 
(1 หนวยงาน) 

19.7600 
(1 หนวยงาน) 

72.8600 
(2 หนวยงาน) 

13. กรุงเทพมหานคร 90.0986 
(1 หนวยงาน) 

50.0656 
(1 หนวยงาน) 

- 50.0656 
(1 หนวยงาน) 

14. จังหวัดและกลุมจังหวัด 30.0000 
(3 หนวยงาน) 

- - - 

15. สภากาชาดไทย 105.0210 104.7983 - 104.7983 
 
  2. เห็นชอบในหลักการการใชจายงบประมาณรายจายงบกลางรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน ภายในกรอบวงเงิน 2,700 ลานบาท เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจางงาน โดยใหหนวย
รับงบประมาณขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลางรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
สําหรับการจางงานใหกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ระยะเวลาการจางไมเกิน 6 เดือน อัตราคาจางตอเดือนไมเกิน 9,000 บาท เพ่ือดําเนินโครงการ
ดังกลาวตามภารกิจของหนวยรบังบประมาณและมอบใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายให
หนวยรับงบประมาณไดภายในกรอบวงเงินดังกลาว โดยไมตองเสนอตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตามข้ันตอนท่ี
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กําหนดไวตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน  พ.ศ. 2562 หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการขอใชงบประมาณรายจายงบ
กลางรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือแกไขหรือเยียวยาความเดือดรอนเสียหายในบางกรณี 
พ.ศ. 2559 แลวแตกรณี 
  สําหรับคาใชจายท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจากกรอบวงเงินงบกลางดังกลาว หากหนวยรับงบประมาณท่ี
เก่ียวของเห็นวามีความจําเปนเรงดวนใหพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือใชจายงบประมาณจากแหลงเงินอ่ืน เพ่ือสนับสนุนความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของมาตรการดังกลาว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการดานการงบประมาณเพ่ือ
บรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)และสถานการณภัยแลง
ตอไป  
  ท้ังนี้  ใหหนวยรับงบประมาณท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการอยางเครงครัด  โดยเรงรัดการดําเนินงาน
ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 และจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณโดยคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดของทางราชการและประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับ เพ่ือทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานัก
งบประมาณตามข้ันตอนตอไป   สําหรับโครงการตามมาตรการดานการงบประมาณเพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณภัยแลง มอบหมายใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการ รวมถึง
ผลสัมฤทธิ์ท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ และรายงานผลการดําเนินการตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบตอไปดวย  
 
13. เรื่อง การปรับแนวทางประเมินสวนราชการและองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือ
รองรับสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอการปรบัแนวทางประเมินสวนราชการและ
องคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือรองรับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใหม 2019 (COVID-19)และใหสํานักงาน ก.พ.ร. ไปกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือแจงใหสวนราชการและองคการมหาชน
ปฏิบัติตอไป 
  สาระสําคัญ 
  1. สถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย สงผลใหการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานภาครัฐตาง ๆ ไดรับผลกระทบอยางมาก เนื่องจากหนวยงานตองทุมเททรัพยากรในการแกไขและปองกัน
สถานการณดังกลาว รวมท้ังผลกระทบดานเศรษฐกิจท่ีทําใหการดําเนินงานของหนวยงานไมสามารถบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนดไวได เชน ดานการทองเท่ียว ดานการลงทุน ดานการสงออก เปนตน 
  2. จากการประเมินเบื้องตน สํานักงาน ก.พ.ร. คาดวาจะมีสวนราชการจํานวน 60 สวนราชการ จาก 
152 สวนราชการ (คิดเปนรอยละ 39.47) จังหวัดจํานวน 70 จังหวัด จาก 76 จังหวัด (คิดเปนรอยละ 92.10) และ
องคการมหาชน 27 หนวยงาน จาก 34 หนวยงาน (คิดเปนรอยละ 79.41) มีตัวชี้วัดท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณ
การระบาดของโรคฯ ทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว เนื่องจากหลายหนวยงานมีหนาท่ี
โดยตรงในการแกไขปญหา เชน กรมควบคุมโรคท่ีดําเนินการตั้งศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับประเทศเพ่ือ
ดําเนินการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคโควิด 19 อยางเขมขน จึงตองระดมสรรพกําลังท้ังสวนกลางและสวน
ภูมิภาคเพ่ือตอบโตภาวะฉุกเฉินนี้ และอีกหลายหนวยงานท่ีไดรับผลกระทบจากวิกฤตและตองทําหนาท่ีปองกันการ
แพรระบาดของโรคโควิด 19 ควบคูไปกับการดําเนินภารกิจปกติ 
  3. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเสนอมาตรการเตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐในการบริหารราชการ
และใหบริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-
19)) ตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานสามารถบริหารงานและใหบริการประชาชนในภาวะวิกฤติของ
โรคดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย (1) มาตรการเพ่ือการปรับเปลี่ยนการใหบริการงานอนุมัติ อนุญาต 
รับรอง จดแจง หรือจดทะเบียนตามกฎหมาย ซ่ึงเนนใหหนวยงานรัฐปรับเปลี่ยนการใหบริการมาใชชองทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือนําเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีมาใชเปนชองทางสื่อสารกับประชาชนแทนการเดินทางมาติดตอดวยตนเอง 
และ (2) มาตรการเพ่ิมเติมอ่ืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการของหนวยงานของรัฐและลดผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคโควิด 19 (ขณะนี้เรื่องดังกลาวเสนออยูท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) 
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  4. เพ่ือใหหนวยงานสามารถปฏิบัติภารกิจภายใตวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ และลดภาระของ
หนวยงานในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัด รวมท้ังใหหนวยงานสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือแกไขวิกฤต
ของการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ไดอยางทันการณ จึงเห็นควรใหมี การปรับแนวทางการประเมินสวนราชการ
และองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยกําหนดแนวทางเพ่ิมเติมขยายไปจากกรอบการประเมิน
ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 6 พฤศจกิายน 2561 
      4.1 ใหหนวยงานสามารถปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดตามภารกิจปกติท่ีคาดวาถูกกระทบจากวิกฤต โดย
ใหจัดเตรียมขอมูลปญหาอุปสรรคตาง ๆ ไว เพ่ือนําไปใชประกอบการพิจารณาปรับคาเปาหมาย ปรับน้ําหนักตัวชี้วัด 
ปรับรายละเอียดตัวชี้วัด หรือการยกเลิกตัวชี้วัด 
      4.2 ใหหนวยงานสามารถกําหนดตัวชี้วัดใหมในสวนของการดําเนินการท่ีหนวยงานไดทําหนาท่ีใน
การแกปญหาหรือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 โดยใหรวบรวมผลการดําเนินการตาง ๆ เชน การออก
นโยบายหรือมาตรการ รวมท้ังการดําเนินการตามมาตรการเตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐในการบริหาร
ราชการและใหบริการประชาชนในสภาวะวิกฤตฯ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรี (ในขอ 3) และนํามา
กําหนดเปนตัวชี้วัด โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะนําขอมูลไปพิจารณารวมกับ ขอ 4.1 ในการปรับตัวชี้วัดในภาพรวมของ
หนวยงาน 
      4.3 ในชวงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563 ใหหนวยงานรวบรวมและจัดทําขอมูลตามขอ 4.1 
และ 4.2 สงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ในเบื้องตน และเม่ือสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลายลง 
สํานักงาน ก.พ.ร. จะนําขอมูลดังกลาวมาพิจารณาปรับตัวชี้วัดใหแกหนวยงานตอไป 
  5. สํานักงาน ก.พ.ร. ตระหนักวาการแกไขปญหาการระบาดของโรคโควิด 19 เปนเรื่องสําคัญ
เรงดวน ดังนั้นการกําหนดแนวทางปฏิบัติและวิธีการในรายละเอียดเพ่ิมเติมในเรื่องนี้จึงมีหลักการวาจะตองไมเปน
ภาระแกหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะหนวยงานท่ีมีหนาท่ีโดยตรงในการแกไขวิกฤตดังกลาวตอไป 
 
14. เรื่อง คําแนะนําเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต ประเพณีตางๆ และพิธีทางศาสนาในสถานการณโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําแนะนําเก่ียวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต ประเพณีตางๆ และพิธี
ทางศาสนาในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้ 
  สืบเนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ในทุกทวีปท่ัวโลก 
ซ่ึงโรคดังกลาวสามารถติดตอโดยการแพรกระจายละอองฝอยของเชื้อโรค เหมือนเชื้อกลุมไขหวัด และการสัมผัส
สิ่งของท่ีปนเปอนสารคัดหลั่ง โดยประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศท่ีมีจํานวนผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อยางตอเนื่อง อีกท้ังชวงเวลานับจากนี้ ประเทศไทยมีกําหนดการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี
สงกรานต ประเพณีอ่ืน ๆ และพิธีทางศาสนา ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวของคนเปนกลุมหรือการรวมตัวกันของคน
หมูมาก อาจมีความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ดังนั้น เพ่ือเปนการเฝา
ระวัง ปองกัน และควบคุมโรคดังกลาว จึงควรเสนอคําแนะนําในการปฏิบัติ สําหรับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
ภาคประชาชนในการจัดเทศกาล ประเพณีสงกรานต ประเพณีอ่ืน ๆ และพิธีทางศาสนา เพ่ือสรางความเขาใจและการ
ปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
  กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหเปนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 16 มีนาคม 2563 มี
มติใหเสนองดวันหยุดราชการชวงสงกรานต โดยไมเปนวันหยุดราชการและไมเปนวันหยุดงานของภาคเอกชน แตจะ
ชดเชยวันหยุดและสิทธิของผูใชแรงงานในโอกาสอ่ืนตอไป เม่ือสถานการณเขาสูภาวะปกติ ดังนั้น เพ่ือเปนการเฝา
ระวัง ปองกันและควบคุมโรคดังกลาว จึงขอเสนอคําแนะนําในการปฏิบัติ สําหรับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
ภาคประชาชนเก่ียวกับการจัดเทศกาล ประเพณีสงกรานต ประเพณีอ่ืน ๆ และพิธีทางศาสนา เพ่ือสรางความเขาใจ
และการปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
  1. คําแนะนําการปฏิบัติโดยท่ัวไปในการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณีตาง ๆ และพิธีทาง
ศาสนา โดยควรงดเวน หรือเลื่อนกําหนดการจัดงานเทศกาล งานประเพณี หรืองานอ่ืนใดท่ีมีการรวมตัวของคนเปน
กลุมหรือการรวมตัวกันของคนหมูมากไปกอน หากเปนงานจําเปนท่ีไมสามารถเลื่อนออกไปได เชน งานศพ ควร
ดําเนินการมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขกําหนด รวมถึงควรเนนแบบแผนท่ีปฏิบัติท่ีเปนคุณคาและ
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สาระท่ีถูกตอง และตระหนักถึงสุขภาวะและความปลอดภัยของคนในชุมชน และหากพ้ืนท่ีใดท่ีรัฐบาล หรือกระทรวง
สาธารณสุขประกาศใหเปนพ้ืนท่ีงดเวนการจัดกิจกรรมใด ๆ ใหปฏิบัติตามประกาศดังกลาวโดยเครงครัด ท้ังนี้ ควร
สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และไมเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เชน การสวัสดีและไหวแบบไทย 
  2. คําแนะนําสําหรับเทศกาลประเพณีสงกรานตในป 2563 เปนการเฉพาะ ดังนี้ 
      (1) การสืบสานคุณคาสาระในประเพณีสงกรานตแบบไทยหรือทองถิ่น  โดยงดเวนการจัดงาน
สงกรานตในทุกระดับและปฏิบัติเฉพาะภายในครัวเรือนเทานั้น เชน ทําบุญตักบาตร สรงน้ําพระพุทธรูป รดน้ําขอพร
ผูใหญ โดยสมาชิกในครอบครัวเขารวมกิจกรรม สําหรับสมาชิกท่ีเดินทางไปทํางานตางถ่ินควรงดการเดินทางกลับ
ภูมิลําเนา ในชวงท่ีมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาออกไปกอน โดยอาจจะแสดงความสัมพันธตอครอบครัวและเครือ
ญาติผานทางระบบสื่อสารสมัยใหม อาทิ โทรศัพท หรือสื่อสังคมสมัยใหม ( Social Media) เชน facebook Line 
ฯลฯ 
      (2) การปฏิบัติตน  สมาชิกท่ีรวมกิจกรรมในครัวเรือนควรแตงกายใหมิดชิด สวมใสหนากาก
อนามัย ลางมือดวยแอลกอฮอลเจล หรือดวยน้ําสะอาด และสบูเหลว กรณีการรดน้ําขอพรผูใหญควรตระหนักวาการ
รดน้ําขอพรผูใหญท่ีเปนผูสูงอายุท่ีมีภูมิคุมกันต่ํา อาจเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคตาง ๆ ไดงาย ท้ังนี้ การทําความสะอาด
บานเรือน ควรสวมใสถุงมือ สวมใสหนากากอนามัย ลางมือใหสะอาดดวย และควรหลีกเลี่ยงการเขารวมกิจกรรมท่ีมี
การรวมตัวของคนเปนกลุมหรือการรวมตัวกันของคนหมูมาก หรือในพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค รวมท้ังงด
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและสพของมึนเมาทุกชนิด ท้ังนี้ควรคํานึงถึงการมีจิตสํานึกและรับผิดชอบตอสังคม 
โดยไมประพฤติปฏิบัติในลักษณะท่ีเปนพฤติกรรมเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคตามคําแนะนําและมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุขโดยเครงครัด 
 
15. เรื่อง การเสนอตัวเปนเจาภาพการจัดการแขงขันกีฬาเอเชียนอินดอรและมาเช่ียลอารทเกมส ครั้งท่ี 6 ค.ศ. 
2021  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังนี้   
  1. เห็นชอบในหลักการใหประเทศไทยเสนอตัวเปนเจาภาพการจัดการแขงขันกีฬาเอเชียนอินดอร
และมาเชี่ยลอารทเกมส ครั้งท่ี 6 ค.ศ. 2021  
  2. เม่ือไดรับใหเปนเจาภาพการจัดการแขงขันกีฬาเอเชียนอินดอรและมาเชี่ยลอารทเกมส ครั้งท่ี 6 
ค.ศ. 2021 แลว กก. โดยการกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) จะรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือพิจารณาความพรอม
ในดานตาง ๆ ใหครบถวนในทุกมิติ รวมท้ังจัดทําโครงสรางคณะกรรมการตาง ๆ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรมท่ีตอง
ดําเนินการ และประมาณการคาใชจายท่ีเก่ียวของเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบอีกครั้ง  
[สภาโอลิมปกแหงเอเชีย (Olympic Council of Asia: OCA) ขอใหไทยนําเสนอความคืบหนาในการเปนเจาภาพ
จัดการแขงขันดังกลาว ในวันท่ี 23 มีนาคม 2563 ณ เมืองซานยา สาธารณรัฐประชาชนจีน]   
  ท้ังนี้ ให กก. รวมกับกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาความเหมาะสมในการ
เสนอตัวเปนเจาภาพจัดการแขงขัน โดยคํานึงถึงสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ในชวงเวลาการจัดการ
แขงขันดังกลาวดวยตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  กก. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการใหประเทศไทยเสนอตัวเปนเจาภาพการจัดการ
แขงขันกีฬาเอเชียนอินดอรและมาเชี่ยลอารทเกมส ครั้งท่ี 6 ค.ศ. 2021 ซ่ึงมีกําหนดการแขงขัน จํานวน 10 วัน 
ในชวงปลายเดือนเมษายน 2564 ณ จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร คาดการณวาจะมีการแขงขันท้ังหมด จํานวน 
21 ชนิดกีฬา จากผูเขาแขงขัน 46 ประเทศ โดยใชงบประมาณจากรายไดท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการแขงขัน 
240,000,000 บาท และขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 1,245,500,000 บาท ในการจัดการแขงขันรวมท้ังสิ้น 
1,485,500 บาท  
 

ตางประเทศ 
16.  เรื่อง  รายงานผลการประชุมระดับเจาหนาท่ีอาวุโสและระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุมประเทศ CLMTV 
(กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม) 
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                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมระดับเจาหนาท่ีอาวุโสและระดับรัฐมนตรีแรงงานใน
กลุมประเทศ CLMTV (กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม) และเห็นชอบแถลงการณรวมการประชุมระดับ
รัฐมนตรีแรงงาน ครั้งท่ี 3 ในกลุมประเทศ CLMTV ในเรื่อง “ การคุมครองแรงงานขามชาติในกลุมประเทศ CLMTV: 
ความรวมมือดานประกันสังคม” และแผนงานเสียมราฐ เพ่ือจัดทําปฏิญญารัฐมนตรีแรงงานวาดวยการเคลื่อนยายและ
คงสิทธิประกันสังคมสําหรับแรงงานขามชาติในกลุมประเทศ CLMTV ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ 
 สาระสําคัญของเรื่อง 
 รายงานผลการประชุมระดับเจาหนาท่ีอาวุโสและระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุมประเทศ CLMTV (กัมพูชา 
ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม) ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี 16 – 17 กันยายน 2562 ณ กัมพูชา โดยในการประชุม
ดังกลาวไดใหความเห็นชอบเอกสาร จํานวน 2 ฉบับ ไดแก 
                   1. แถลงการณรวมการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงาน ครั้งท่ี 3 ในกลุมประเทศ CLMTV โดยมีประเด็น
สําคัญสรุปได ดังนี้ (1) การขยายความคุมครองทางสังคมสําหรับแรงงานขามชาติในกลุมประเทศ CLMTV  (2) การ
ปรับปรุงการเคลื่อนยายและคงสิทธิประกันสังคมสําหรับแรงงานขามชาติในกลุมประเทศ CLMTV (3) เห็นชอบใน
แผนงานเสียมราฐเพ่ือจัดทําปฏิญญารัฐมนตรีแรงงานวาดวยการเคลื่อนยายและคงสิทธิประกันสังคมสําหรับแรงงาน
ขามชาติในกลุมประเทศ CLMTV โดยไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีอาวุโสดานแรงงานประสานงานเพ่ือดําเนินการตาม
แผนงานตอไป และ (4) เห็นชอบการมอบหมายใหลาวปฏิบัติหนาท่ีประธานเพ่ือเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับ
เจาหนาท่ีอาวุโสดานแรงงาน ครั้งท่ี 7 และการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงาน ครั้งท่ี 4 ในป 2564 
                   2. แผนงานเสียมราฐ (เปนภาคผนวกของแถลงการณรวมฯ) เปนแผนการดําเนินการเพ่ือจัดทําความ
รวมมือดานแรงงาน (ปฏิญญารัฐมนตรีแรงงานวาดวยการเคลื่อนยายและคงสิทธิประกันสังคมสําหรับแรงงานขามชาติ
ในกลุมประเทศ CLMTV) เพ่ือทําใหแรงงานขามชาติม่ันใจวาจะไดรับการคุมครองสิทธิและไดรับสิทธิประโยชน อันพึง
ไดภายใตกฎหมายของประเทศผูรับอยางเต็มท่ีโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการจัดทําเปนปฏิญญาแลว
เสร็จพรอมใหรัฐมนตรีแรงงานในกลุมประเทศ CLMTV รับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงาน ครัง้ท่ี 4 (ป 
2564) 
                   ท้ังนี้ ผูแทนไทยไดขอสงวนการลงนามรับรองของฝายไทยและจะแจงใหฝายกัมพูชาทราบการ
เห็นชอบตอเอกสารท้ัง 2 ฉบับ อยางเปนทางการภายหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ซ่ึงการ
ดําเนินการดังกลาวสอดคลองกับขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 18 พฤศจกิายน 2557 แลว นอกจากนี้
สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติพิจารณาแลวไมมีขอขัดของตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ 
 

แตงตั้ง 
17. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการ
ตางประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเสนอแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการตางประเทศ ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้  
 
  1. นางสาวอุศณา พีรานนท รองอธิบดีกรมอาเซียน ใหดํารงตําแหนง อธิบดีกรมอาเซียน    
  2. เรือเอก ชัชวรรณ สาครสินธุ  รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟกใต ใหดํารงตําแหนง 
เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทนตําแหนงท่ี
วาง  
 
18. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักขาวกรองแหงชาติเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้   
  1. นายสาโรจย ธรรมรักษ  ท่ีปรึกษาดานการพัฒนาระบบงานการขาว (นักการขาวทรงคุณวุฒิ) 
กลุมงานท่ีปรึกษา ดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ    
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  2. นายปยะ คงขํา  ท่ีปรึกษาดานการดําเนินงานขาวกรองในตางประเทศ (นักการขาวทรงคุณวุฒิ) 
กลุมงานท่ีปรึกษา ดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ    
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทนตําแหนงท่ี
วาง  
 
19. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติเพ่ิมเติม จํานวน 2 คน ดังนี้   
  1. ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ  
   นายอนันต แกวกําเนิด ท่ีปรึกษาสํานักงบประมาณ  
  2. ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมิใชขาราชการ   
   นายวิบูลย ฤกษศิระทัย ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 17 มีนาคม 2563 เปนตนไป และใหผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการเพ่ิมเติมอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซ่ึงไดแตงตั้งไวแลว  
 
20. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปา   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปา ดังนี้   
  1. ศาสตราจารยกมลชัย รัตนสกาววงศ  ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย   
  2. พลตํารวจตรี วิวัฒน ชัยสังฆะ    ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย    
  3. นายชาย นครชัย    ผูทรงคุณวุฒิดานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
และวิถีชุมชน   
  4. รองศาสตราจารยปานเทพ รัตนากร  ผูทรงคุณวุฒิดานสัตวปา (ผูแทนจากภาคประชาสังคม)   
  5. นายศศิน เฉลิมลาภ    ผูทรงคุณวุฒิดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (ผูแทนจากภาคประชาสังคม)   
  6. นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย   ผูทรงคุณวุฒิดานสัตวปา (ผูแทนจากภาคประชาสังคม)    
  7. นายธิติ กนกทวีฐากร    ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย (ผูแทนจากภาคประชา
สังคม)    
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 17 มีนาคม 2563 เปนตนไป  
 
21. เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ ดังนี้  
 
  1. พลตํารวจตรี วิวัฒน ชัยสังฆะ    ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย  
  2. นางสาวฐาปนีย เกียรติไพบูลย  ผูทรงคุณวุฒิดานการทองเท่ียวและนันทนาการ   
  3. นายทรงธรรม สุขสวาง   ผูทรงคุณวุฒิดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา   
  4. นายกมลชัย รัตนสกาววงศ   ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย (ผูแทนภาคเอกชน)  
  5. นายสุรพล เศวตเศรนี   ผูทรงคุณวุฒิดานการทองเท่ียวและนันทนาการ (ผูแทน
ภาคเอกชน)     
  6. นายศศิน เฉลิมลาภ   ผูทรงคุณวุฒิดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(ผูแทนภาคเอกชน)       
  7. นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย ผูทรงคุณวุฒิดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(ผูแทนภาคเอกชน)       
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 17 มีนาคม 2563 เปนตนไป  
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22. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแตงตั้ง นางสาวอรนุช ศรีนนท ผูตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ผูตรวจราชการกระทรวง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ให
ดํารงตําแหนงรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานัก
นายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
23. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูชวยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตงตั้ง นายประพนธ ตั้งศรี
เกียรติกุล เปนกรรมการผูชวยรัฐมนตรี โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ีนายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแตงตั้งและมอบหมาย
ใหเปนผูชวยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
 

....................... 


