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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีท่ีเปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)  
 
  วันนี้ ( 31 มีนาคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผานระบบ Video Conference   
ซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังนี ้
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงการอนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษใน
    ประเภท 2 พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน 
    รัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการกีฬา)  
  3.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาล
    แขวงเวียงปาเปา เปนศาลจังหวัด พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตาม 
    กฎหมายวาดวยการประมง พ.ศ. .... และรางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
    การยกเวนขอหามมิใหคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ สําหรับ
    คนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถยื่นคําขอรับหนังสือคน  
    ประจําเรือเพ่ืออยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวและทํางานกับนายจางใน 
    กิจการประมงทะเล รวม 2 ฉบับ  
  6.  เรื่อง  ขอทบทวนอัตราตามรางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ  
    วิธีการ และเง่ือนไข ใหลดหยอนการออกเงินสมทบของนายจาง และผูประกันตน 
    กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19   
    ( Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
  7.  เรื่อง  ขอทบทวนอัตราและระยะเวลาการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานตามราง
    กฎกระทรวงการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย  
    พ.ศ. .... 
 

  เศรษฐกิจ - สังคม 
 
  8.   เรื่อง  การใชเงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ือการเพ่ิมทุน 
    ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
  9.  เรื่อง   การลดหยอนคารายปและคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินโรงไฟฟาจะนะของการไฟฟา
    ฝายผลิตแหงประเทศไทย  ประจําป 2562  
  10.  เรื่อง   รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงงประมาณ พ.ศ. 2562 ไป 
    พลางกอน 
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  11.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563 โดยขออนุมัติผูกพัน 
    งบประมาณรายการคาเชาอุปกรณเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
    Monitoring : EM) พรอมระบบท่ีเก่ียวของ จํานวน 30,000 เครื่อง  
    วงเงิน 832.50 ลานบาท  
  12.  เรื่อง  มาตรการเตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐในการบริหารราชการและ 
    ใหบริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ
     ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)]    
  13.  เรื่อง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติ 
    ครัวเรือนละ 5 ,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2562  
    วันท่ี 7 ตุลาคม 2562 และวันท่ี 3 ธันวาคม 2562  
  14.  เรื่อง  ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก 
    ไวรัสโคโรนา ( COVID-19) ตอเศรษฐกิจไทยท้ังทางตรงและทางออม ระยะท่ี 2  
  15.  เรื่อง  โครงการ สธค. โรงรับจํานําของรัฐ สูภัยโควิด 19 โดยขยายเวลาตั๋วจํานําและลด
    ดอกเบี้ยรับจํานําและการกูเงิน Soft Loan จํานวน 2,000 ลานบาท จากธนาคาร
    ออมสิน โดยใหกระทรวงการคลังคํ้าประกัน  
 

ตางประเทศ 
 
  16.  เรื่อง  การบริจาคเงินในการเพ่ิมทุนของสมาคมพัฒนาการระหวางประเทศ ครั้งท่ี 19 
  17.  เรื่อง  การผอนปรนการอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวและการทํางานใหกับ 
    แรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานตามขอตกลงท่ีรัฐบาลไทยไดลงนามกับรัฐบาล 
    ประเทศคูภาคี 
 

แตงตั้ง 
  18.  เรื่อง  การแตงตั้งโฆษกกระทรวงแรงงานและรองโฆษกกระทรวงแรงงาน  
    (ฝายขาราชการประจํา)  
  19.  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสํารวจการกักตุนโภคภัณฑตามพระราชบัญญัติสํารวจ 
    การกักตุนโภคภณัฑ พ.ศ. 2497  
  20.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการตางประเทศ)  
  21.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  22.  เรื่อง  การแตงต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนา  
    พิงคนคร  
  23.   เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ตาม
    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2550  
  24.  เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห  
 

****************** 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง รางกฎกระทรวงการอนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 2                
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงการอนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติด
ใหโทษในประเภท 2 พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข
เสนอ และใหดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
  1. กําหนดใหกฎกระทรวงนี้ใชบังคับเม่ือพนกําหนด 240 วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
   2. กําหนดใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ. 2522  
  3. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการออกใบอนุญาตและการขอรับใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวใน
ครอบครอง การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครอง การขอรับใบแทนใบอนุญาต 
พรอมท้ังแนบเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมตามท่ีกําหนดไว และกําหนดคุณสมบัติของผูขออนุญาตจําหนายหรือมีไว
ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษประเภท 2 รวมท้ังกําหนดวิธีการและสถานท่ียื่นคําขอและการแจงตาง ๆ   
  4. กําหนดวิธีปฏิบัติใหกับผูรับอนุญาตจําหนายมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 
และตองจัดใหมีการจัดทําบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 รวมท้ังตองจัดใหมีการรายงานตอเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาภายใน 30 วันนับแตวันสิ้นเดือนและสิ้นป   
  5. กําหนดใหแบบตาง ๆ เชน คําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คําขอตออายุใบอนุญาต คําขอรับใบ
แทนใบอนุญาต เปนไปตามแบบท่ีเลขาธิการฯ กําหนดโดยประกาศราชกิจจานุเบกษา   
  6. กําหนดบทเฉพาะกาล   
   6.1 กําหนดใหใบอนุญาตท่ีออกตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 กอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับใหใชไดตอไปจนกวาใบอนุญาตนั้นจะ
สิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน และใหผูรับใบอนุญาตจัดทําบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษท่ีดําเนินการภายใตใบอนุญาตท่ีออก
ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 กอนวันท่ี
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ตอไปจนกวาใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน    
   6.2 กําหนดใหคําขอหรือหนังสือขออนุญาตท่ีไดยื่นไวตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2                  
(พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ไวกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับและยัง
อยูในระหวางการพิจารณาของผูอนุญาต ใหถือวาเปนคําขอหรือการแจง แลวแตกรณี ตามกฎกระทรวงนี้ และหากคํา
ขอดังกลาวมีขอความแตกตางไปจากคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งใหผูขออนุญาตแกไขเพ่ิมเติม 
หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมไดตามความจําเปน เพ่ือใหการเปนไปตามกฎกระทรวงนี้  
 
2. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..)              
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการกีฬา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการกีฬา) ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา   
  เปนการขยายระยะเวลาการใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากรเพ่ือสนับสนุนการกีฬาตามพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 596) พ.ศ. 2559 สําหรับการบริจาค
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ผานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส โดยยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป สําหรับ
การบริจาคเงิน หรือทรัพยสินหรือสินคาเพ่ือสนับสนุนการกีฬา สําหรับการบริจาคใหแกการกีฬาแหงประเทศไทย 
คณะกรรมการกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาแหงจังหวัด สมาคมกีฬาท่ีใชคําวา “แหงประเทศไทย” หรือกองทุนพัฒนาการ
กีฬาแหงชาติท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยการกีฬาแหงประเทศไทย และกรมพลศึกษา ท่ีไดกระทําตั้งแตวันท่ี               
1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
 
3. เรื่อง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง                
พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงราง
กฎกระทรวงดังกลาวใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
  ปรับปรุงการแบงสวนราชการกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 ดังนี้    

การแบงสวนราชการปจจุบัน การแบงสวนราชการท่ีขอปรับปรุง 
1. สํานักงานเลขานุการกรม  
2. กองเทคโนโลยีการสํารวจและฐานขอมูลท่ีราช
พัสดุ  
3. กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุ 
4. กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. กองบริหารท่ีราชพัสดุภูมิภาค 
6. กองแผนงาน 
7. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. สํานักกฎหมาย  
9. สํานักกษาปณ  
10. สํานักการคลัง 
11. สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด  
12. สํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน 
13. สํานักบริหารเงินตรา 
14. สํานักบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานคร  
15. สํานักประเมินราคาทรัพยสิน  
16. สํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพท่ีราชพัสดุ  
17. สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ  

1. สํานักงานเลขานุการกรม (คงเดิม)  
2. กองเทคโนโลยีการสํารวจและฐานขอมูลท่ีราชพัสดุ (คงเดิม) 
 
3. กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุ (คงเดิม) 
4. กองบริหารทรัพยากรบุคคล (คงเดิม) 
5. กองบริหารท่ีราชพัสดุภูมิภาค (คงเดิม) 
6. กองยุทธศาสตรและแผนงาน (เปล่ียนช่ือ)  
7. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปล่ียนช่ือ) 
8. กองกฎหมาย (เปล่ียนช่ือ) 
9. กองกษาปณ (เปล่ียนช่ือ) 
10. กองบริหารการคลัง (เปล่ียนช่ือ)  
11. สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(คงเดิม)  
12. กองสงเสริมและพัฒนาทรัพยสินมีคาของรัฐ (เปล่ียนช่ือ) 
13. กองบริหารเงินตรา (เปล่ียนช่ือ) 
14. กองบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานคร (เปล่ียนช่ือ)   
15. กองประเมินราคาทรัพยสิน (เปล่ียนช่ือ) 
16. กองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพท่ีราชพัสดุ (เปล่ียนช่ือ) 
17. กองพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ (เปล่ียนช่ือ)  
18. กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพยสิน (ตั้งใหม)  

 
4. เรื่อง รางพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงปาเปา เปน
ศาลจังหวัด พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
  1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาล
แขวงเวียงปาเปา เปนศาลจังหวัด พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎร
ตอไป   
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   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ   
  3. ใหสํานักงานศาลยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม สํานัก
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงาน ก.พ.ร. และคณะกรรมการพิจารณาโครงสรางหนวยงาน
และระบบคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย   
   สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ   
  1. กําหนดใหยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัยและศาลแขวงเวียงปาเปา เปนศาล
จังหวัด และจะเปดทําการเปนศาลจังหวัดเม่ือใดใหประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา   
   2. กําหนดใหศาลจังหวัดนครไทยมีเขตตลอดทองท่ีอําเภอชาติตระการและอําเภอนครไทย ในจังหวัด
พิษณุโลก โดยในระหวางท่ียังไมเปดทําการศาลจังหวัดนครไทย ใหศาลจังหวัดพิษณุโลกมีเขตอํานาจตลอดทองท่ี
อําเภอชาติตระการและอําเภอนครไทยดวย    
  3. กําหนดใหศาลจังหวัดพยัคฆภูมิพิสัยมีเขตตลอดทองท่ีอําเภอนาเชือก อําเภอนาดูน อําเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย และอําเภอยางสีสุราช ในจังหวัดมหาสารคาม โดยในระหวางท่ียังไมเปดทําการศาลจังหวัดพยัคฆภูมิพิสัย ให
ศาลจังหวัดมหาสารคามมีเขตอํานาจตลอดทองท่ีอําเภอนาเชือก อําเภอนาดูน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอําเภอยางสี
สุราชดวย  
  4. กําหนดใหศาลจังหวัดเวียงปาเปามีเขตตลอดทองท่ีอําเภอแมสรวยและอําเภอเวียงปาเปา ใน
จังหวัดเชียงราย โดยในระหวางท่ียังไมเปดทําการศาลจังหวัดเวียงปาเปา ใหศาลจังหวัดเชียงรายมีเขตอํานาจตลอด
ทองท่ีอําเภอแมสรวยและอําเภอเวียงปาเปาดวย   
  5. กําหนดใหบรรดาคดีของทองท่ีอําเภอชาติตระการและอําเภอนครไทย ซ่ึงคางพิจารณาอยูในศาล
จังหวัดพิษณุโลกในวันเปดทําการศาลจังหวัดนครไทย ใหคงพิจารณาพิพากษาตอไปในศาลจังหวัดพิษณุโลก สวนคดีท่ี
คางพิจารณาอยูในศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย กอนวันเปดทําการศาลจังหวัดนครไทย ใหโอนไปพิจารณา
พิพากษาตอไปในศาลจังหวัดนครไทย สําหรับบรรดาคดีของทองท่ีดังกลาว ซ่ึงอยูระหวางท่ีศาลจังหวัดพิษณุโลกมี
คําสั่งขังผูตองหาไวระหวางสอบสวนในวันเปดทําการศาลจังหวัดนครไทย ใหศาลจังหวัดพิษณุโลกมีอํานาจพิจารณา
เก่ียวกับการขังระหวางสอบสวนนั้นตอไป สวนการฟองคดีใหยื่นตอศาลท่ีมีเขตอํานาจ และใหถือวาผูตองหานั้นอยูใน
อํานาจของศาลท่ีชําระคดีดังกลาว   
  6. กําหนดใหบรรดาคดีของทองท่ีอําเภอนาเชือก อําเภอนาดูน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอําเภอยาง
สีสุราช ซ่ึงคางพิจารณาอยูในศาลจังหวัดมหาสารคามในวันเปดทําการศาลจังหวัดพยัคฆภูมิพิสัย ใหคงพิจารณา
พิพากษาตอไปในศาลจังหวัดมหาสารคาม สวนคดีท่ีคางพิจารณาอยูในศาลจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย 
กอนวันเปดทําการศาลจังหวัดพยัคฆภูมิพิสัย ใหโอนไปพิจารณาพิพากษาตอไปในศาลจังหวัดพยัคฆภูมิพิสัย สําหรับ
บรรดาคดีของทองท่ีดังกลาว ซ่ึงอยูระหวางท่ีศาลจังหวัดมหาสารคามมีคําสั่งขังผูตองหาไวระหวางสอบสวนในวันเปด
ทําการศาลจังหวัดพยัคฆภูมิพิสัย ใหศาลจังหวัดมหาสารคามมีอํานาจพิจารณาเก่ียวกับการขังระหวางสอบสวนนั้น
ตอไป สวนการฟองคดีใหยื่นตอศาลท่ีมีเขตอํานาจ และใหถือวาผูตองหานั้นอยูในอํานาจของศาลท่ีชําระคดีดังกลาว  
  7. กําหนดใหบรรดาคดีของทองท่ีอําเภอแมสรวยและอําเภอเวียงปาเปา ซ่ึงคางพิจารณาอยูในศาล
จังหวัดเชียงรายในวันเปดทําการศาลจังหวัดเวียงปาเปา ใหคงพิจารณาพิพากษาตอไปในศาลจังหวัดเชียงราย สวนคดี
ท่ีคางพิจารณาอยูในศาลจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงปาเปา กอนวันเปดทําการศาลจังหวัดเวียงปาเปา ใหโอนไป
พิจารณาพิพากษาตอไปในศาลจังหวัดเวียงปาเปา สําหรับบรรดาคดีของทองท่ีตามท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง ซ่ึงอยู
ระหวางท่ีศาลจังหวัดเชียงรายมีคําสั่งขังผูตองหาไวระหวางสอบสวนในวันเปดทําการศาลจังหวัดเวียงปาเปา ใหศาล
จังหวัดเชียงรายมีอํานาจพิจารณาเก่ียวกับการขังระหวางสอบสวนนั้นตอไป สวนการฟองคดีใหยื่นตอศาลท่ีมีเขต
อํานาจ และใหถือวาผูตองหานั้นอยูในอํานาจของศาลท่ีชําระคดีดังกลาว  
 
5. เรื่อง รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายวาดวยการประมง 
พ.ศ. .... และรางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเวนขอหามมิใหคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรเปน
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การเฉพาะ สําหรับคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถย่ืนคําขอรับหนังสือคนประจําเรือเพ่ือ
อยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวและทํางานกับนายจางในกิจการประมงทะเล รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบ ดังนี้  
  1. อนุมัติในหลักการ   
    1.1 รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายวา
ดวยการประมง พ.ศ. ....   
    1.2 รางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเวนขอหามมิใหคนตางดาวเขามาใน
ราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ สําหรับคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถยื่นคําขอรับหนังสือคน
ประจําเรือเพ่ืออยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวและทํางานกับนายจางในกิจการประมงทะเล  
รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปน
เรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได  
  2. เห็นชอบใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ดังนี้   
    2.1 ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติและออกหนังสือคน
ประจําเรือ    
    2.2 ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย (ทร. 
38/1) และบัตรประจําตัวผูไมมีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)   
   2.3 ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการตรวจสุขภาพและทําประกันสุขภาพของคนตางดาว   
   2.4 ใหกระทรวงแรงงานดําเนินการจัดทําสัญญาจางและตรวจสอบสัญญาจางของคนตาง
ดาว และจัดเก็บอัตลักษณ (Iris scan) ของคนตางดาว และ   
   2.5 ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักรแกคนตางดาว   
  สาระสําคัญของรางประกาศ   
  1. รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายวาดวยการ
ประมง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังนี้   
    1.1 ใหยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 26 กันยายน 2560 เรื่อง การออก
หนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายวาดวยการประมง พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2561 เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายวาดวยการประมง 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561    
   1.2 กําหนดใหคนตางดาวมาข้ึนทะเบียนและขอรับหนังสือคนประจําเรือมี 2 กรณี คือ   
     1.2.1 กรณีพิเศษ  จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (คบต.) โดยคนตางดาวไมจําตองมีใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายวาดวยการ
บริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว แตตองเปนผูถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง หรือ
หนังสือรับรองสถานะบุคคลท่ียังไมหมดอายุและไดรับการตรวจลงตราโดยมีรอยตราประทับตรวจหนังสือเดินทางขา
เขา   
    1.2.2 กรณีท่ัวไป  คนตางดาวจะตองมีใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายวาดวยการ
บริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว   
   1.3 การพิจารณาออกหนังสือคนประจําเรือ จะตองเปนไปตามเง่ือนไขดังตอไปนี้   
    1.3.1 เจาของเรือจัดทําหนังสือสัญญาจาง โดยอยางนอยตองมีการกําหนดใหจาย
คาตอบแทนเปนรายเดือนผานบัญชีธนาคาร และใหเจาหนาท่ีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานตรวจสอบความ
ถูกตองของสัญญาจางและลงลายมือชื่อกํากับไว    
    1.3.2 คนตางดาวตองมีใบรับรองการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพมีอายุ
คุมครองอยางนอยหนึ่งป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
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    1.3.3 การจางคนประจําเรือทําหนาท่ีแรงงานประมงตองไมเกินจํานวนท่ีเจาของ
เรือสามารถจางไดตามท่ีระบุไวในใบอนุญาตใชเรือตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย สําหรับเรือประมงท่ี
มีขนาดตั้งแตสิบตันกรอสข้ึนไป หรือเรือประมงท่ีมีขนาดนอยกวาสิบตันกรอส การจางคนประจําเรือทําหนาท่ีแรงงาน
ประมง ตองไมเกินหาคน   
   1.4 กําหนดใหคนตางดาวท่ีไดรับหนังสือคนประจําเรือท่ีกรมประมงออกให ซ่ึงจะหมดอายุ
วันท่ี 30 มีนาคม 2563 และคนตางดาวท่ีไดรับหนังสือคนประจําเรือกรณีท่ัวไปสามารถยื่นขอตออายุหนังสือคน
ประจําเรือได   
  2. รางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเวนขอหามมิใหคนตางดาวเขามาใน
ราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ สําหรับคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถย่ืนคําขอรับหนังสือ
คนประจําเรือเพ่ืออยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวและทํางานกับนายจางในกิจการประมงทะเล  มีสาระสําคัญ
เปนการกําหนดยกเวนใหคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ท่ีถือหนังสือเดินทาง เอกสารใชแทนหนังสือ
เดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล ท่ียังไมหมดอายุ และไดรับการตรวจลงตราโดยมีรอยตราประทับตรวจ
หนังสือเดินทางขาเขา และระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดลง แตไมไดเดินทางออกนอกราชอาณาจักรใหมาข้ึนทะเบียน
และยื่นขอรับหนังสือคนประจําเรือกลุมนี้อยูในราชอาณาจักรเปนเวลา 1 ปได ท้ังนี้ หากคนตางดาวผูใดประสงคจะ
ออกนอกบริเวณทาเทียบเรือประมง คนตางดาวผูนั้นจะตองไดรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวจากพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  
 
6. เรื่อง ขอทบทวนอัตราตามรางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ให
ลดหยอนการออกเงินสมทบของนายจาง และผูประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอขอทบทวนอัตราเงินสมทบท่ีจัดเก็บสําหรับ
ผูประกันตนตามมาตรา 39 ตามรางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ให
ลดหยอนการออกเงินสมทบของนายจาง และผูประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค
โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตามรางขอ 2 จาก “...ใหสงเงินสมทบในอัตราเดือนละสอง
รอยสิบเอ็ดบาท” เปน “...ใหสงเงินสมทบในอัตราเดือนละแปดสิบหกบาท” 
 
13. เรื่อง ขอทบทวนอัตราและระยะเวลาการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานตามรางกฎกระทรวงการ
ไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอขอทบทวนอัตราและระยะเวลาการไดรับ
ประโยชนทดแทนในกรณีวางงานตามรางกฎกระทรวงการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานเนื่องจากมีเหตุ
สุดวิสัย พ.ศ. .... ดังนี้ 
  1. ขอ 3 วรรคหนึ่ง จาก “ใหลูกจางซ่ึงเปนผูประกันตนท่ีมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณี
วางงานตามมาตรา 79/1 มีสิทธิไดรับเงินทดแทนในกรณีวางงานในอัตรารอยละหาสิบของคาจางรายวัน โดยใหไดรับ
ตลอดระยะเวลาท่ีผูประกันตนไมไดทํางานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยท่ีนายจางรับรองหรือนายจางไมใหทํางานเนื่องจากมี
เหตุสุดวิสัย ทําใหไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติ แตท้ังนี้ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน” เปน “ใหลูกจางซ่ึงเปน
ผูประกันตนท่ีมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานตามมาตรา 79/1 มีสิทธิไดรับเงินทดแทนในกรณีวางงานใน
อัตรารอยละหกสิบสองของคาจางรายวัน โดยใหไดรับตลอดระยะเวลาท่ีผูประกันตนไมไดทํางานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
ท่ีนายจางรับรอง หรือนายจางไมใหทํางานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ทําใหไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติ แตท้ังนี้
ไมเกินเกาสิบวัน” 
  2. ขอ 3 วรรคสอง “ในกรณีหนวยงานภาครัฐมีคําสั่งใหนายจางหยุดประกอบกิจการเพ่ือปองกัน
ความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค ใหลูกจางซ่ึงเปนผูประกันตนท่ีไมไดรับคาจางมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนใน
กรณีวางงานตามมาตรา 79/1 ในอัตรารอยละหาสิบของคาจางรายวัน โดยใหไดรับตลอดระยะเวลาท่ีนายจางหยุด
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ประกอบกิจการตามคําสั่ง แตท้ังนี้ไมเกินหกสิบวัน” เปน “ในกรณีหนวยงานภาครัฐมีคําสั่งใหนายจางหยุดประกอบ
กิจการ เพ่ือปองกันความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค ใหลูกจางซ่ึงเปนผูประกันตนท่ีไมไดรับคาจางมีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทนในกรณีวางงานตามมาตรา 79/1 ในอัตรารอยละหกสิบสองของคาจางรายวัน โดยใหไดรับตลอด
ระยะเวลาท่ีนายจางหยุดประกอบกิจการตามคําสั่งแตท้ังนี้ไมเกินเกาสิบวัน” 
 
 

  เศรษฐกิจ - สังคม 
 
8. เรื่อง การใชเงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ือการเพ่ิมทุนธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบวงเงินท่ีจะจัดสรรจากกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
(กองทุนฯ) เพ่ือการเพ่ิมทุนใหแกธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการขยายการดําเนินงาน 
จํานวนไมเกิน 6 ,000 ลานบาท ตามมติคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (คณะกรรมการ
กองทุนฯ) ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2563 ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (21 มกราคม 2563) อนุมัติการขยายทุนเรือนหุนของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน 20 ,000 ลานบาท (จากเดิม 60,000 ลานบาท เปน 80,000 ลาน
บาท) โดยในสวนของปงบประมาณ 2563 กระทรวงการคลัง (กค.) เห็นชอบให ธ.ก.ส. ใชเงินจากกองทุนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุนฯ) เพ่ิมทุน จํานวน 6 ,000 ลานบาท ซ่ึง ธ.ก.ส. ไดจัดทําแผนการขอรับ
จัดสรรเงินเพ่ือการเพ่ิมทุนจากกองทุนฯ โดยใหเหตุผลความจําเปนวา ธ.ก.ส. มีแผนการขยายงานดานการพัฒนาและ
สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก รวมท้ังดานการอํานวยสินเชื่อและการทํางานรวมกับเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชน โดยใน
ปบัญชี 2563 มีการขยายสินเชื่อเพ่ิมข้ึนสุทธิ จํานวน 101 ,000 ลานบาท โดยในสวนนี้เปนการขยายสินเชื่อเพ่ิมเติม
จากแผนงานปกติจํานวน 7 โครงการ รวมวงเงิน 50 ,000 ลานบาท ซ่ึงจากการประมาณการเติบโตของสินเชื่อปบัญชี 
2563 – 2567 พบวา ในกรณีท่ีไมมีการเพ่ิมทุนในปบัญชี 2563 จะสงผลใหอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง 
(BIS Ratio) เปนรอยละ 11.37 และเทากับ 8.08 ในภาวะวิกฤตท่ีมีสินทรัพยเสี่ยงเพ่ิมข้ึนจากคุณภาพหนี้ท่ีลดลง ซ่ึง
ต่ํากวาเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด (รอยละ 8.5) ดังนั้น ธ.ก.ส. จึงมีความจําเปนตองเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับ
การขยายการดําเนินงานดังกลาว ท้ังนี้ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในคราวการ
ประชุม ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2563 ไดมีมติเห็นชอบดวยแลว โดยมีความเห็นเพ่ิมเติมให ธ.
ก.ส. พิจารณากําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของ ธ.ก.ส. โดยอยางนอยตองครอบคลุมความสามารถในการ
ขยายสินเช่ือ ความสามารถในการบริหารจัดการสินเช่ือท่ีไมกอใหเกิดรายได การบริหารความเส่ียง และการ
กําหนดมาตรการชวยเหลือลูกหนี้ในลักษณะเชิงปองกัน (pre-emptive) ตามแผนการดําเนินงานท่ี ธ.ก.ส. เสนอ 
รวมท้ังให ธ.ก.ส. รายงานผลตามตัวช้ีวัดดังกลาวใหกองทุนฯ ทราบ เปนประจําทุกเดือนดวย 
 
 
 
 
9. เรื่อง  การลดหยอนคารายปและคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินโรงไฟฟาจะนะของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย  ประจําป 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  ดังนี้  
  1. ลดหยอนคารายปสําหรับใชในการคํานวณภาษีโรงเรือนและท่ีดินสําหรับโรงไฟฟาจะนะของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ประจําป 2562 ซ่ึงเปนไปตามมาตรา 31 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติภาษี
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โรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยใหคิดคารายปเปนจํานวนเงินเทากับ 65,661,587.01 บาท ซ่ึง
คํานวณเปนคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินเทากับ 8,207,698.38 บาท 
  2. มอบหมายใหกระทรวงพลังงาน (พน.) จัดทํารายงานเปรียบเทียบประโยชนท่ีไดรับจากการ
สูญเสียรายไดท่ีเกิดข้ึนจริงกับประมาณการท่ีไดจัดทําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบตามบทบัญญัติในมาตรา 27 วรรค
สาม แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  1. เดิมกระทรวงพลังงานไดเคยเสนอขอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาลดหยอนคารายปเพ่ือลดภาระ
คาภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีตองชําระใหกับโรงไฟฟาจะนะ  โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 31 วรรคสาม แหง
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  พ.ศ. 2475 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตั้งแตป 2552-2558 เนื่องจากองคการ
บริหารสวนตําบลคลองเปยะ (อบต. คลองเปยะ) อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา และการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) ไดมีขอพิพาทกันเกี่ยวกับการประเมินคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินของโรงไฟฟาจะนะมาโดย
ตลอด  โดยคาเชามาตรฐานกลางท่ี อบต. คลองเปยะ ใชในการคํานวณคารายปและคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินของ
โรงไฟฟาจะนะสูงกวาท่ี กฟผ. คํานวณได  เม่ือเปรียบเทียบกับคาเชามาตรฐานกลางอ่ืน โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบ
กับองคการบริหารสวนตําบลปาชิงซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดกันกับโรงไฟฟาจะนะ  หรือเทศบาลอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนท่ีดินท่ีมีความเจริญ
มากกวา  ซ่ึง กฟผ. เห็นวาจํานวนเงินท่ีประเมินนั้นสูงเกินไปและเกินกวาท่ี กฟผ. ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจจะรับภาระได 
ตอมาในป 2559-2561 กฟผ. (โรงไฟฟาจะนะ) ไดชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินซ่ึงคํานวณจากบัญชีราคาคาเชา
มาตรฐานกลางเฉลี่ยตอตารางเมตรตอเดือนตามท่ี กฟผ. คํานวณได (ไมไดนําเสนอขอคณะรัฐมนตรี) เนื่องจากอยูใน
ชวงเวลาท่ีอยูในระหวางท่ีกระทรวงมหาดไทยยังไมไดกําหนดบัญชีราคาคาเชามาตรฐานกลางเฉลี่ยตอตารางเมตรตอ
เดือนเพ่ือใชในการประกาศกําหนดหลักเกณฑการประเมินคารายปทรัพยสินประเภทโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยาง
อ่ืนกับท่ีดิน ซ่ึงใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน  ซ่ึงเปนการดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันท่ี 8 มีนาคม 2559 (เรื่อง หลักเกณฑการประเมินคารายปภาษีโรงเรือนและท่ีดินของรัฐวิสาหกิจ)  
  2. สําหรับป 2562 กระทรวงพลังงาน ไดขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให อบต. คลอง
เปยะ ดําเนินการลดหยอนคารายปและคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินป 2562 ใหโรงไฟฟาจะนะ   เนื่องจาก อบต. 
คลองเปยะ ไดประเมินคาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ป 2562 สําหรับโรงไฟฟาจะนะสูงกวาคารายปท่ี กฟผ. ประเมิน ดังนี้  

การประเมินคาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ป 2562 คารายป (บาท) คาภาษี (บาท) 
อบต. คลองเปยะ 143,337,576.45 17,917,197.06 
กฟผ. 36,904,806.65 4,613,100.83 
สวนตาง 106,432,769.80 13,304,096.23 
 
  3 . กระทรวงการคลัง  โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไดจัดประชุมหารือเพ่ือหาขอยุติ
รวมกันเกี่ยวกับการขอลดหยอนคารายปและคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินโรงไฟฟาจะนะของ กฟผ. ประจําป 2562 
รวมกับหนวยงานตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  ไดแก  กระทรวงพลังงาน  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ อบต. คลองเปยะ และ กฟผ. แลว เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 และวันท่ี 17 
ธันวาคม 2562 ในครั้งนี้ กระทรวงการคลังจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาลดหยอนคารายปสําหรับใชในการ
คํานวณภาษีโรงเรือนและท่ีดินสําหรับโรงไฟฟาจะนะของ กฟผ. ประจําป 2562 ตามมติท่ีประชุมดังกลาว โดยให
คิดคารายปเปนจํานวนเงินเทากับ 65,661,587.01 บาท ซ่ึงคํานวณเปนคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินเทากับ 
8,207,698.38 บาท 
 
10. เรื่อง  รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงงประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักงบประมาณ (สงป.) เสนอ  รายงานผลการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน ซ่ึงเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 50 ท่ีบัญญัติใหหนวยรับงบประมาณรายงานผลการใชจายงบประมาณรายจายใน
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ปงบประมาณท่ีสิ้นสุดใหผูอํานวยการสํานักงบประมาณทราบ เพ่ือจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณฯ เสนอ
ตอคณะรัฐมนตรี โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้  
  1. รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจายและผลการปฏิบัติงานของหนวยรับงบประมาณ ต้ังแต
วันท่ี 1 ตุลาคม 2562-21 กุมภาพันธ 2563 
จําแนก
รายจาย 

พ.ร.บ.
งบประมาณฯ 
พ.ศ. 2562 

งบประมาณรายจาย 
พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน

แผน 

งบประมาณรายจาย              
พ.ศ. 2562 ไปพลาง
กอนท่ีจัดสรรแลว 

งบประมาณรายจาย                
พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน 

ผลเบิกจาย/กอหนี้ 
  จํานวน รอย

ละ/
พ.ร.บ. 

จํานวน รอย
ละ/
แผน 

จํานวน รอยละ/
จัดสรร 

ภาพรวม 3,000,000.00 1,369,673.32 45.66 1,323,868.20 96.66 1,033,424.30 78.06 
รายจาย
ประจาํ 

2,350,861.54 1,223,583.77 52.60 1,237,986.28 100.11 995,023.70 80.37 

รายจาย
ลงทุน 

649,138.46 133,089.55 20.50 85,881.92 64.53   

-เบิกจาย      38,400.60 44.71 
- กอหนี้      63,808.62 74.30 
 
  2. ผลการใชจายงบประมาณรายจายและผลการปฏิบัติงานของหนวยรับงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน จําแนกตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร และ 1 รายการ 
ประกอบดวย  

    หนวย : ลานบาท 
ยุทธศาสตร แผนการใชจาย

งบประมาณ 
งบประมาณท่ีจัดสรรแลว เบิกจายแลว 

(1) ดานความม่ันคง 137,278.93 128,345.39 
(รอยละ 93.49) 

77,971.05  
(รอยละ 60.75)  

(2) ดานการสราง
ความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

136,773.80 133,848.52 
(รอยละ 97.86) 

102,295.21 
(รอยละ 76.43) 

(3) ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน 

253,412.40 249,677.38 
(รอยละ 98.53)  

197,932.79 
(รอยละ 79.28) 

(4) ดานการแกไขปญหา
ความยากจน ลดความ 
 
เหลื่อมล้ําและสรางการ
เติบโต จากภายใน  

207,328.03 207,061.02 
(รอยละ 99.87)  

173,888.16 
(รอยละ 83.98)  

(5) ดานการจัดการน้ําและ
สรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

30,729.19 30,449.38 
(รอยละ 99.09) 

17,374.96 
(รอยละ 57.06) 

(6) ดานการปรับสมดุลและ 439,058.29 436,963.72 345,633.96 
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พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

(รอยละ 99.52) (รอยละ 79.10) 

(7) รายการคาดําเนินการ
ภาครัฐ 

165,092.68 137,522.79 
(รอยละ 83.30) 

118,328.17 
(รอยละ 86.04)  

  สงป. ไดอนุมัติเงินจัดสรร บริหารงบประมาณรายจาย และหักงบประมาณรายจายท่ีหนวยรับ
งบประมาณไดรับอนุมัติเงินจัดสรรออกจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แลว  และการอนุมัติ
จัดสรรจะดําเนินการตามจํานวนท่ีเหลือจากการหักงบประมาณ ท้ังนี้  คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (14 มกราคม 2563) 
เห็นชอบมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเปนการบริหาร
งบประมาณและเรงรัดการดําเนินงานของหนวยรับงบประมาณใหดําเนินการใชจายงบประมาณใหสอดคลองตาม
เปาหมายภาพรวมของประเทศตอไป 
 
11. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563 โดยขออนุมัติผูกพันงบประมาณรายการคา
เชาอุปกรณเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส (Electronic Monitoring : EM) พรอมระบบท่ีเกี่ยวของ จํานวน 
30,000 เครื่อง วงเงิน 832.50 ลานบาท  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 11 
กุมภาพันธ 2563 [เรื่อง ขออนุมัติผูกพันงบประมาณรายการคาเชาอุปกรณเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Monitoring : EM) พรอมระบบท่ีเก่ียวของ จํานวน 30,000 เครื่อง ] จากวงเงิน เดิมท่ีคณะรัฐมนตรีให
ความเห็นชอบ วงเงินรวมจํานวน 720.00 ลานบาท เปนวงเงินจํานวน 832.50 ลานบาท รวมคาใชจายบริหารจัดการ
โครงการตามท่ีไดรับอนุมัติไวแลว เปนเงินจํานวน 44.76 ลานบาท รวมท้ังโครงการเปนเงินท้ังสิ้นจํานวน 877.26 ลาน
บาท  
 
12. เรื่อง มาตรการเตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐในการบริหารราชการและใหบริการประชาชนใน
สภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)]    
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐในการบริหารราชการ
และใหบริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID - 19)] ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานวา 
  1. โดยท่ีสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ไดแพรอยางรวดเร็วและกวางขวางไปหลาย
ประเทศท่ัวโลก สงผลใหกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตองยกระดับการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคโควิด 19 โดย
ไดออกประกาศ สธ. เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตออันตราย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 ใหโรคโควิด 19 เปน
โรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 
  2. แมวาปจจุบัน สธ. และหนวยงานภาครัฐตาง ๆ ไดมีการประชาสัมพันธขอความรวมมือจาก
ประชาชนในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 โดยขอใหประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพ้ืนท่ีเสี่ยง
หรือสถานท่ีชุมนุม ซ่ึงรวมถึงสถานท่ีทําการของหนวยงานภาครัฐท่ีมีผูขอรับบริการเปนจํานวนมากแลวก็ตาม แตโดยท่ี
การขอรับบริการภาครัฐในหลายกรณีเปนกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหประชาชนตองติดตอขอรับบริการกับหนวยงาน
ของรัฐภายใตกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว ในขณะท่ีการใหบริการภาครัฐในปจจุบันสวนใหญยังคงยึดรูปแบบใน
ลักษณะท่ีประชาชนตองเดินทางมาขอรับบริการดวยตนเอง สงผลใหผูท่ีตองเดินทางมาขอรับบริการมีความเสี่ยงใน
การติดเชื้อโรคโควิด 19 โดยไมอาจหลีกเลี่ยงได 
  3. สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหนวยงานกลางซ่ึงมีภารกิจหลักในการยกระดับและประสิทธิภาพใน
การบริหารราชการและใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐเห็นวาหากโรคโควิด 19 ยังคงแพรระบาดตอเนื่อง
เปนระยะเวลานานหรือมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน อาจมีผลกระทบตอการบริหารราชการและการใหบริการประชาชนของ
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หนวยงานภาครัฐได ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการและการบริการประชาชนสามารถดําเนินการไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง จึงเห็นควรเสนอมาตรการเตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐในการบริหารราชการ
และใหบริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19) เพ่ือรองรับสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อฯ ดังกลาว 
  4. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดศึกษาและพิจารณาหาแนวทางแกไข และพบวามติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 
เมษายน 2555 เรื่อง การบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตไดมีการกําหนดใหหนวยงานภาครัฐตองจัดทําแผนบริหาร
ความพรอมตอสภาวะวิกฤตซ่ึงครอบคลุมถึงกรณีท่ีเกิดภัยธรรมชาติหรือเหตุฉุกเฉินอ่ืนไวแลว แตแผนบริหารความ
พรอมตอสภาวะวิกฤตดังกลาวยังไมเคยมีการทบทวนหรือปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปและ
ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี ( Digital Disruption) รวมท้ังยังไมครอบคลุมถึงกรณีของการแพรระบาด
ของโรครายแรงดังเชนกรณีของโรคโควิด 19 จึงเห็นควรกําหนด มาตรการเตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐ
ในการบริหารราชการและใหบรกิารประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19) 
ดังนี้ 

มาตรการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
1. มาตรการเพ่ือการปรับเปล่ียนการใหบริการงานอนุมัติ อนุญาต รับรอง จดแจง หรือจดทะเบียนตามกฎหมาย 
   1.1 ใหเรงประชาสัมพันธการใหบริการ e-Service ในทุกชองทาง รวมถึงให
เจาหนาท่ีของหนวยงานซ่ึงประจํา ณ จุดบริการแนะนําประชาชนท่ีใชบริการ
โดยตรงใหใชบริการผาน e - Service ในการติดตอราชการครั้งตอไป 

- หนวยงานของรัฐท่ีสามารถใหบริการ
อนุมัติ อนุญาต รับรอง จดแจง หรือรับ
จดทะเบียนผานระบบ e – Service 
ไดแลว 

         เผยแพรประชาสัมพันธรายชื่องานบริการ e – Service ของภาครัฐ 
ผานชองทางในความดูแลรวม 

- สํานักงาน ก.พ.ร. 

   1.2 ใหกําหนดมาตรการชั่วคราวใหใชชองทางการรับสงเอกสารอ่ืน ๆ แทน
การใหประชาชนเดินทางมาติดตอดวยตนเอง เชน การรับสงเอกสารทาง
ไปรษณีย โทรสาร หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ( e - mail) โดยใหถือวา
เอกสารหลักฐานท่ีรับสงผานชองทางดังกลาวเปนหลักฐานโดยชอบตาม
กฎหมายไปพลางกอน และหากมีความจําเปนตองมีการยืนยันตัวตนหรือใช
เอกสารตนฉบับแลว ใหเปดชองทางใหประชาชนผูขอรับบริการสามารถยืนยัน
ตัวตนหรือแสดงเอกสารตนฉบับ ณ จุดใหบริการของหนวยงานของรัฐหลังจาก
สถานการณกลับสูสภาวะปกติได 

- หนวยงานของรัฐท่ียัง ไม สามารถ
ใหบริการอนุมัติ อนุญาต รับรอง จด
แจง หรือรับจดทะเบียนผานระบบ e - 
Service ได 

   1.3 ใหทบทวนกฎหมายท่ีมีการกําหนดใหตองมีการตออายุใบอนุญาต
สําหรับกิจการหรือการดําเนินการท่ีมีลักษณะตอเนื่อง และเสนอรางพระราช
กฤษฎีกาเพ่ือใหประชาชนสามารถชําระคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตแทน
การยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตดวยตนเองโดยเรงดวน เพ่ือลดภาระของ 
 
ประชาชนในการดําเนินการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตและลดความหนาแนน
ของจํานวนผูขอรับบริการท่ีหนวยงาน 

- สํานักงาน ก.พ.ร. 
- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

    1.4 เรงรัดการดําเนินงานของศูนยรับคําขออนุญาตผานระบบการใหบริการ
ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส ( Biz Portal) ใหสามารถใหบริการได
อยางเต็มรูปแบบ โดยรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใหสมบูรณ ดังนี ้

- สํานักงาน ก.พ.ร. 

         1.4.1 เรงรัดการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส ( e - 
Authentication) โดยใชฐานขอมูลเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก เพ่ือให
หนวยงานของรัฐสามารถใชยืนยันตัวตนผูขอรับบริการตาง ๆ ของภาครัฐและ

- สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องคการมหาชน) (สพร.) 
- สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
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เชื่อมโยงขอมูลระหวางกันได ท้ังนี้ สามารถเปดใหภาคเอกชนผูใหบริการ
เก่ียวกับระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลรวมพัฒนาเพ่ือเปน
ทางเลือกรวมดวย 

อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
- มท. (กรมการปกครอง) 
 

          1.4.2 เรงรัดหนวยงานของรัฐใหสามารถบริหารราชการและบริการ
ประชาชนผานระบบอิเลก็ทรอนิกส (e - Service) ไดอยางเต็มรูปแบบ โดยเรง
จัดทําแพลตฟอรมดิจิทัลกลางเพ่ือใหสวนราชการใชในการบริการประชาชน
และการติดตอประสานงานระหวางกันได รวมท้ังใหการรับสงเอกสารระหวาง
หนวยงานของรัฐและประชาชนเปนไปในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ( e - 
Document) รวมถึงการออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส ( e - License) ใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน ท้ังนี้ เพ่ือลดการเดินทางมาติดตอราชการของประชาชนใน
สภาวะวิกฤตดวย 

- สํานักงาน ก.พ.ร. 
- สพร. 

           1.4.3 กําหนดแนวทางการรับชําระเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส ( e – 
Payment) เพ่ือใหหนวยงานของรัฐนําไปใชรับคาธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใดจาก
ประชาชนใหเปนไปในมาตรฐานเดียวกันและเพ่ือใหการบริการประชาชนผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Service) สามารถดําเนินการไดอยางเต็มรูปแบบ  

- กระทรวงการคลัง (กค.) 
  (กรมบัญชีกลาง) 

    1.5 ดําเนินการยกระดับงานบริการประชาชนท่ีเปนงานบริการจดแจง เชน 
การแจงตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีท้ังหมด
ใหเปนระบบ e – Service ไดอยางสมบูรณภายในป พ.ศ. 2565 เพ่ือเปน
หนวยงานทองถ่ินตนแบบในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน และเพ่ือลด
การเดินทางของประชาชนไปดําเนินการท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

- กรุงเทพมหานคร 

            สนับสนุนการดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร - สํานักงาน ก.พ.ร. 
- สพร. 

    1.6 พัฒนาการใหบริการประชาชนท่ีมิใชงานแจงเหตุดวนเหตุราย เชน งาน
รับแจงบันทึกประจําวันเพ่ือเปนหลักฐาน หรือการรับแจงเบาะแสการกระทํา
ความผิดใหสามารถดําเนินการผานระบบ e – Service ได 

- ตช. 

2. มาตรการเพ่ิมเติมอ่ืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการของหนวยงานของรัฐและลดผลกระทบจากการระบาด
ของโรคโควิด 19 
    2.1 เพ่ิมบริการทางเลือกสําหรับการจัดสงยาถึงบานผูปวยตอเนื่องซ่ึงไม
จําเปนตองใหแพทยตรวจเพ่ิมเติมกอนรับยา โดยใหใชบริการสงทางไปรษณีย
หรือผานทางบริษัทขนสงสินคาแทนการรับยาดวยตนเอง และใหผูปวยท่ี
เลือกใชบริการเปนผูออกคาใชจาย นอกจากนี้ อาจพิจารณานําเทคโนโลย ี
 
หุนยนต (Robotics) มาใชในการใหบริการทางการแพทยเพ่ือชวยลดการสัมผัส
ระหวางบุคลากรทางการแพทยหรือควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อดวย 

- สธ. 
- โรงพยาบาลของรฐั 

    2.2 เรงรัดพัฒนาระบบการแพทยทางไกล ( Telemedicine) โดยใช
เทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสารหรืออุปกรณมัลติมีเดียมาใชควบคูกับ
นวัตกรรมทางการแพทยและระบบโทรคมนาคมเฉพาะทางรองรับระบบดูแล
สุขภาพทางไกล เชน การใชซอฟตแวรท่ีมีเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ ( AI) มา
ชวยในการคัดกรองโรคระบบใหคําปรึกษาดานสุขภาพทางไกล 

- สธ. 

    2.3 เรงรัดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผานชองทางอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
การเรียนท่ีสถานศึกษา เชน การเรียนการสอนผานทางโทรทัศน ( Education 
Channel) การศึกษาผานทางออนไลน ควบคูไปกับการสงเสริมใหบุคลากร

- กระทรวงศึกษาธกิาร 
- กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 
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ทางการศึกษาใชเทคโนโลยีในการสอนทางไกลเพ่ือรองรับกรณีท่ีมีความ
จําเปนตองมีการปดสถานศึกษาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 
3. มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน 
    3.1 เพ่ิมชองทางการเขาสูระบบการประเมินอาการและการดูแลตนเอง
เบื้องตน (Self – Screening Application) ในรูปแบบออนไลนผานเว็บไซต
หนวยงานหรือจัดทําเปนแอปพลิเคชัน นอกเหนือจากชองทางผาน Line 
Application ในปจจุบัน โดยอาจจัดทําเปนรายการตรวจสอบ ( Checklist) 
เพ่ือใหประชาชนใชในการประเมินความเสี่ยงเบื้องตน รวมท้ังควรพัฒนาระบบ
ตอบกลับอัตโนมัติ ( Chatbot) ซ่ึงปจจุบันใหบริการอยูแลวผานทาง Line 
Application เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับสถานการณหรือแนะนําการดูแลตนเองของ
ประชาชนไดมากข้ึน รวมถึงการนําเทคโนโลยีหุนยนต ( Robotics) มาใชในการ
ใหบริการขอมูลเบื้องตน ณ ทาอากาศยาน พ้ืนท่ีเสี่ยง หรือแหลงชุมชน 

- สธ. (กรมควบคุมโรค) 

    3.2 นําระบบ SMS มาใชในแจงเตือนขอมูลเก่ียวกับโรคโควิด 19 ใหแกผู
เดินทางเขาประเทศ โดยเฉพาะผูท่ีเดินทางมาจากประเทศกลุมเสี่ยง 

- กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 
- สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 

    3.3 ใหปรับเปลี่ยนขอความอัตโนมัติของสายดวน 1111 ศูนยบริการภาครัฐ
เพ่ือประชาชน โดยกําหนดชองทางลัดสําหรับเขาถึงขอมูลเก่ียวกับโรคโควิด 19 
เปนลําดับแรก รวมท้ังเพ่ิมขอมูลเก่ียวกับสถานการณโรคโควิด 19 ในหนาหลัก
ของเว็บไซต http://www.1111.go.th 

- สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

    3.4 ในระยะตอไปใหเรงรัดพัฒนาระบบศูนยกลางการเขาถึงขอมูลและ
บริการภาครัฐสําหรบัประชาชน ( Citizen Portal) เพ่ือใชเปนชองทางหลักใน
การสื่อสารกับประชาชน โดยออกแบบใหสามารถปรับเปลี่ยนขอมูลขาวสารท่ี
เปนประเด็นท่ีประชาชนใหความสนใจได 

- สพร. 

   เพ่ือใหมาตรการท้ังหมดขางตนมีการนําไปปฏิบัติและพัฒนาอยางตอเนื่อง เห็นควร
ดําเนินการ ดังนี้ 
   (1) ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ประสานงานกับหนวยงานของรัฐทุกหนวยดําเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (business continuity plan) ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 
เมษายน 2555 ใหเปนปจจุบัน โดยนํามาตรการท่ีกําหนดในขอ 3.1 – 3.4 มาผนวกไวในแผนฯ รวมท้ังปรับปรุงแผนฯ 
ใหสามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดตอเนื่องเปนระยะเวลานานได ท้ังนี้ การปรับเปลี่ยนแผนการบริหารความพรอม
ตอสภาวะวิกฤตนั้นใหมุงเนนการนําระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ( e – Service) รวมท้ังเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการ
บริหารงานและใหบริการประชาชนดวย 
   (2)  ใหหนวยงานของรัฐทุกแหงจัดสงแผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตท่ีปรับปรุง
แลวเสร็จใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในเดอืนมิถุนายน 2563 เพ่ือรวบรวมเปนขอมูลในการพัฒนาแนวทางการยกระดับ
ประสิทธิภาพการบริการภาครัฐตอไป 
 
13. เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5 ,000 
บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2562 วันท่ี 7 ตุลาคม 2562 และวันท่ี 3 ธันวาคม 2562  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอขยายระยะเวลาดําเนินการชวยเหลือ
เยียวยาผูประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2562 วันท่ี 7 ตุลาคม 
2562 และวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 จากเดิมกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัย
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พิบัติ ครัวเรือนละ 5 ,000 บาท ในวันท่ี 31 มีนาคม 2563 โดยขยายระยะเวลาดําเนินการฯ ออกไปถึงวันท่ี                       
30 กันยายน 2563 ซ่ึงเปนวันท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายงบประมาณรายการนี้  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  กระทรวงมหาดไทยรายงานวา  
  1. ผลการดําเนินการชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติ โดยธนาคารออมสินไดโอนเงินผานระบบ
พรอมเพยสําเร็จ จํานวน 68,860 ครัวเรือน รวมเปนเงินท้ังสิ้น 344,300,000 บาท และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 
71 ครัวเรือน (ธนาคารออมสินยืนยันการโอนผานระบบพรอมเพย จํานวน 10 ครัวเรือน และอยูระหวางจังหวัด
ตรวจสอบยืนยัน จํานวน 61 ครัวเรือน) (ขอมูล ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2563)   
   2. ขณะนี้ การดําเนินการชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5,000 บาท ยังไมเสร็จสิ้น 
อยูระหวางธนาคารออมสินและจังหวัดดําเนินการตรวจสอบขอมูล เพ่ือความถูกตอง ครบถวน โดยไมสามารถ
ดําเนินการไดทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (31 มีนาคม 2563) เนื่องจากไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) แพรระบาดภายในประเทศ สงผลกระทบตอประชาชน และกระทรวง
สาธารณสุขไดประกาศเปนโรคติดตออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 แลว สถานการณดังกลาว 
สงผลกระทบใหการดําเนินการชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5 ,000 บาท ลาชา จึงมีความ
จําเปนตองขอขยายเวลาดําเนินการใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยครัวเรือนละ 5 ,000 บาท ออกไปอีก 6 
เดือน จากเดิมกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5 ,000 
บาท ในวันท่ี 31 มีนาคม 2563 โดยขอขยายระยะเวลาดําเนินการฯ ออกไปถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 ซ่ึงเปนวันท่ี
กระทรวงการคลังอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายงบประมาณรายการนี้  
 
14. เรื่อง ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ( COVID-19) 
ตอเศรษฐกิจไทยท้ังทางตรงและทางออม ระยะท่ี 2  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบ
จากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตอเศรษฐกิจไทยท้ังทางตรงและทางออม ระยะท่ี 2 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
  สาระสําคัญ 
  กระทรวงการคลังเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
  1. มาตรการชดเชยรายไดแกลูกจางของสถานประกอบการท่ีไดรับผลกระทบหรือผูไดรับ
ผลกระทบอ่ืน ๆ ของการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
  จากการเปดใหผูไดรับผลกระทบลงทะเบียน ตั้งแตวันเสารท่ี 28 ถึงวันจันทรท่ี 30 มีนาคม 2563 
เวลา 07.00 น. พบวา ผูลงทะเบียนท่ียังไมไดผานการตรวจสอบสิทธิจํานวนท้ังสิ้น 18.8 ลานคน จึงไดมีการประเมิน
วาผูท่ีไดรับผลกระทบจะมีเพ่ิมกวาท่ีไดประมาณการไว อีกท้ัง ตามมาตรา 54 แหงกฎหมายวาดวยประกันสังคม 
กําหนดใหผูประกันตนตามมาตรา 39 มาตรา 40 ซ่ึงมีจํานวนประมาณ 5 ลานคน ไมมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนใน
กรณีวางงานตามรางกฎกระทรวงการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ. .... ท่ี
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไว จึงจําเปนตองใหความชวยเหลือแกผูประกันตนกลุมนี้ท่ีไดรับผลกระทบ รวมท้ังชวยเหลือ
กลุมผูประกันตนตามมาตรา 33 บางสวนท่ีไมมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานตามกฎหมายวาดวย
ประกันสังคมแตเปนลูกจางของสถานประกอบการท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา ( COVID-
19) จํานวน 70 ,676 คน อยางไรก็ตาม กลุมผูประกันตนตามมาตรา 33 กลุมอ่ืน ๆ นั้น กระทรวงแรงงานและ
สํานักงานประกันสังคมจะพิจารณาใหความชวยเหลือตอไป 
      ในการนี้ กระทรวงการคลังพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับ
มาตรการชดเชยรายไดฯ เพ่ือใหสามารถชวยเหลือผูไดรับผลกระทบอยางท่ัวถึง ดังนี้ 
      1.1 ขยายกลุมเปาหมายผูไดรับสิทธิของมาตรการชดเชยรายไดฯ ใหครอบคลุมท่ัวถึงผูไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากเดิม จํานวน 3 ลานคน เปน จํานวน 9 ลานคน  
      1.2 เพ่ือใหสามารถชดเชยรายไดใหแกผูไดรับผลกระทบไดอยางท่ัวถึงและทันทวงที 
กระทรวงการคลังขอนํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือ
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กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวนไมเกิน 45 ,000 ลานบาท ท่ีไดรับจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 
2563 มาใชในการชดเชยรายไดครั้งแรก ในเดือนเมษายน 2563 ใหแกผูไดรับผลกระทบท่ีไดรับสิทธิตามมาตรการ
ชดเชยรายไดฯ ไปพลางกอน สําหรับในเดือนตอ ๆ ไป กระทรวงการคลังจะไดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดหาแหลง
เงินท่ีเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง  
      1.3 ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินสนับสนุนท่ีไดรับตามมาตรการชดเชยรายไดฯ 
โดยใหกรมสรรพากรเสนอรางกฎหมายท่ีเก่ียวของใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 
      ท้ังนี้ การดําเนินมาตรการชดเชยรายไดฯ เขาขายลักษณะของกิจกรรม มาตรการหรือโครงการ 
ตามบทบัญญัติในมาตรา 27 แหง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลงัฯ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง
ของรัฐ (ประกาศคณะกรรมการฯ) เรื่อง การดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการท่ีกอใหเกิดภาระตองบประมาณ
หรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. 2561 โดยกระทรวงการคลังไดจัดทํารายละเอียดขอมูลท่ีตองนําเสนอตาม
บทบัญญัติในมาตรา 27 แหง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ เรียบรอยแลว  
  2. โครงการสินเช่ือเพ่ือเปนคาใชจายสําหรับผูมีอาชีพอิสระท่ีไดรับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
      โครงการสินเชื่อฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกูภายใตโครงการสินเชื่อฯ 
ในอัตราดอกเบี้ยคงท่ี ( Flat Rate) ไมเกินรอยละ 0.10 ตอเดือน หรือคิดเปนรอยละ 1.20 ตอป ซ่ึงธนาคารออมสิน 
และ ธ.ก.ส. มีตนทุนผันแปร ( Variable Cost) อยูท่ีรอยละ 2.56 และ 2.90 ตามลําดับ ซ่ึงประกอบดวย ตนทุนเงิน 
(Cost of Fund) อยูท่ีรอยละ 1.56 และรอยละ 1.90 ตามลําดับ และคาใชจายในการกันเงินสํารองอยางนอยธนาคาร
ละรอยละ 1.00 ของสินเชื่อท่ีอนุมัติ 
      ดังนั้น กระทรวงการคลังพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับ
โครงการสินเชื่อฯ เพ่ือใหธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ดําเนินการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายตามท่ีกลาวขางตน 
โดยไมกระทบตอฐานะและผลการดําเนินงาน โดยพิจารณาอนุมัติวงเงินงบประมาณเพ่ิมเติมสําหรับโครงการสินเชื่อฯ 
ของธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. จํานวนไมเกิน 1 ,600 ลานบาท เพ่ือชดเชยตนทุนการดําเนินงาน (วงเงิน 40 ,000 
ลานบาท * รอยละ 2 * ระยะเวลา 2 ป) โดยแบงเปนของธนาคารออมสินไมเกิน 800 ลานบาท และ ธ.ก.ส. ไมเกิน 
800 ลานบาท จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปตอ ๆ ไป 
      การดําเนินโครงการสินเชื่อฯ เขาขายลักษณะของกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตาม
บทบัญญัติในมาตรา 27 แหง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ และประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องการดําเนินกิจกรรม 
มาตรการ หรือโครงการท่ีกอใหเกิดภาระตองบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. 2561 โดย
กระทรวงการคลังไดจัดทํารายละเอียดขอมูลท่ีตองนําเสนอตามบทบัญญัติในมาตรา 27 แหง พ.ร.บ วินัยการเงินการ
คลังฯ เรียบรอยแลว 
      การดําเนินมาตรการดังกลาวยังเขาขายตามบทบัญญัติในมาตรา 28 แหง พ.ร.บ. วินัยการเงิน
การคลังฯ ซ่ึงธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ในฐานะหนวยงานของรัฐท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการมาตรการดังกลาว 
และกระทรวงการคลังในฐานะผูเสนอเรื่องดังกลาว ไดพิจารณาแลวเห็นวาสามารถดําเนินการไดตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายท่ีกลาวขางตน ท้ังนี้ กระทรวงการคลังไดจัดทํารายละเอียดขอมูลท่ีหนวยงานของรัฐตองเสนอพรอมกับการ
ขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติในมาตรา 28 แหง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ เรียบรอยแลว นอกจากนี้ 
ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ตองจัดทําบัญชีสําหรับการดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการท่ีไดรับมอบหมาย
แยกตางหากจากบัญชีการดําเนินงานท่ัวไป พรอมท้ังเสนอรายงานผลการดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตอรัฐมนตรี เพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรี และเปดเผยใหสาธารณชนทราบ รวมท้ังเผยแพรผานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ตามนัยบทบัญญัติมาตรา 29 แหง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ 
      ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กําหนดอัตราชดเชยคาใชจายหรือการสูญเสียรายไดของ
หนวยงานของรัฐในการดําเนินกิจกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 28 แหง พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลังฯ ไดกําหนดอัตรายอดคงคางรวมท้ังหมดของภาระท่ีรัฐตองรับชดเชยคาใชจายหรือการสูญเสียรายได 
ในการดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 28 ตองมียอดคงคางท้ังหมดรวมกันไมเกิน
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รอยละสามสิบของงบประมาณรายจายประจําป โดยกระทรวงการคลังขอเรียนวา ณ สิ้นวันท่ี 24 มีนาคม 2563 ภาระ
ท่ีรัฐตองรับชดเชยตามมาตรา 28 แหง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ มียอดคงคางจํานวน 893 ,826.812 ลานบาท 
หรือคิดเปนอัตรารอยละ 27.93 ของงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 (วงเงิน 3 ,200,000 ลานบาท) ซ่ึงหาก
รวมภาระทางการคลังท่ีอยูระหวางการดําเนินการเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนา
ป ปการผลิต 2562/63 (เพ่ิมเติม) ของกระทรวงพาณิชย จํานวน 682.86 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 0.02 
ของจํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 และโครงการเงินชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออยเพ่ือซ้ือปจจัย
การผลิต ฤดูการผลิตป 2562/2563 ของกระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน 10 ,236.50 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอย
ละ 0.32 ของจํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 จะสงผลใหยอดคงคางท้ังหมดเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 
904,746.172 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 28.27 ของงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ดังนั้น หากมี
การดําเนินมาตรการดังกลาวจํานวนรวมท้ังสิ้น 1 ,600 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 0.05 ของจํานวนเงิน
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 จะสงผลใหภาระท่ีรัฐตองรับชดเชยมียอดคงคางเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 
906,346.172 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 28.32 ของงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ซ่ึงยังคงไมเกิน
อัตรารอยละ 30 ท่ีคณะกรรมการฯ ไดประกาศกําหนดไว 
 
15. เรื่อง โครงการ สธค. โรงรับจํานําของรัฐ สูภัยโควิด 19 โดยขยายเวลาตั๋วจํานําและลดดอกเบ้ียรับจํานําและ
การกูเงิน Soft Loan จํานวน 2,000 ลานบาท จากธนาคารออมสิน โดยใหกระทรวงการคลังค้ําประกัน  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย(พม.) เสนอ 
ดังนี้  
   1. อนุมัติโครงการ สธค. โรงรับจํานําของรัฐ สูภัยโควิด 19 โดยขยายเวลาตั๋วจํานําและลดดอกเบี้ย
รับจํานํา เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมจากการระบาดของเชื้อ
โคโรนา (COVID-19)   
   2. อนุมัติการกูเงิน Soft Loan จํานวน 2,000 ลานบาท โดยใหกระทรวงการคลังคํ้าประกัน จาก
ธนาคารออมสิน เพ่ือเปนการเตรียมเงินทุนหมุนเวียน รองรับธุรกรรมการใหบริการรับจํานําแกประชาชน โดยการกู
เงินจํานวนดังกลาว ไดอยูระหวางกระทรวงการคลังดําเนินการบรรจุไวในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ   
   3. การดําเนินการตามขอ 1. และขอ 2. สธค. ขออนุมัติปรับเปาหมายผลการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจท่ีเปนตัวชี้วัดทางการเงิน (คาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดสุทธิจากการดําเนินงาน) และตัวชี้วัด
ไมใชทางการเงิน (การดําเนินงานตามแผนธุรกิจแตละสาขา)  

  สาระสําคัญของเรื่อง  
   โครงการ สธค. โรงรับจํานําของรัฐ สูภัยโควิด 19 โดยขยายเวลาตั๋วจํานําและลดดอกเบี้ยรับจํานํา
และการกูเงิน Soft Loan จํานวน 2,000 ลานบาท จากธนาคารออมสิน โดยใหกระทรวงการคลังคํ้าประกัน มี
รายละเอียดดังนี้   
   1. สําหรับผูมาใชบริการวงเงินตนไมเกิน 10,000 บาท ท่ีมีตั๋วจํานําตั้งแตวันท่ี 3 มกราคม 2563 ถึง
วันท่ี 31 มีนาคม 2563 จะขยายระยะเวลาตั๋วจํานํา จาก 4 เดือน 30 วัน เปน 4 เดือน 120 วัน โดยไมคิดดอกเบี้ยใน
สวนท่ีขยายระยะเวลา ท้ังนี้ ตองลงทะเบียนตามท่ีสํานักงานธนานุเคราะห (สธค.) กําหนด ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 
2563 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 จํากัด 1 คน 1 สิทธิ์ เทานั้น  
   2. สําหรับผูมาใชบริการจํานําใหมวงเงินตนไมเกิน 15,000 บาท คิดดอกเบี้ยรอยละ 0.125 ตอเดือน 
ท้ังนี้ นับตั้งแตวันถัดจากท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ถึง 31 พฤษภาคม 2563 จํากัดสิทธิ 1 คน ตอตั๋ว 1 ใบ ตอ 1 
รอบการจํานําเทานั้น   
   ท้ังนี้ พม. เตรียมเงินทุนหมุนเวียน รองรับธุรกรรมการใหบริการรับจาํนําแกประชาชน จํานวนเงิน 
2,000 ลานบาท เพ่ือใชในโครงการ สธค. โรงรับจํานําของรัฐ สูภัยโควิด 19 ซ่ึงคาดวาจะสามารถชวยเหลือประชาชน
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ในการขยายเวลาตั๋วจํานํา ประมาณ 41,000 ราย และลดดอกเบี้ยรับจํานํา ประมาณ 177,600 ราย รวมท้ังสิ้น
ประมาณ 218,600 ราย  
 

ตางประเทศ 
 
16. เรื่อง การบริจาคเงินในการเพ่ิมทุนของสมาคมพัฒนาการระหวางประเทศ ครั้งท่ี 19 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการบริจาคเพ่ิมทุนในสมาคมพัฒนาการระหวางประเทศ (International 
Development Association : IDA) ครั้งท่ี 19 ( IDA 19) ของประเทศไทย จํานวน 159.91 ลานบาท โดยแบงชําระ
ออกเปน 9 งวด ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2572 โดยมอบหมายใหกระทรวงการคลัง (กค.) และสํานัก
งบประมาณ (สงป.) ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
  สมาคมพัฒนาการระหวางประเทศ (IDA) เปนสถาบันในกลุมธนาคารโลกมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ชวยเหลือดานการพัฒนาแกประเทศกําลังพัฒนาท่ียากจนท่ีสุดในรูปแบบเงินใหเปลา (Grant) และเงินกูเง่ือนไขผอน
ปรน ในครัง้นี้กระทรวงการคลังเสนอใหไทยบริจาคเงินเพ่ิมทุนใน IDA ครั้งท่ี 19 ( IDA 19) จํานวน 159.91 ลานบาท 
โดยแบงชําระออกเปน 9 งวด ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2572 และสามารถบริจาคในรูปแบบเงินบาทได จึง
ไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
  การบริจาคเพ่ิมทุนใน IDA 19 สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) และเปนการรักษาจุดยืนของประเทศไทยท่ีสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจท่ียั่งยืนแกประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีฐานะยากจน  ซ่ึงรวมถึงประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
โดยประเทศไทยจะไดรับประโยชนจากผลการพัฒนาของประเทศเหลานี้ในทางออม ผานชองทางการคา การลงทุน 
และความเชื่อมโยงของภูมิภาคและเปนการสงเสริมบทบาทภูมิภาคอาเซียนในการเปนกําลังสําคัญเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกตอไป 
 
17. เรื่อง การผอนปรนการอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวและการทํางานใหกับแรงงานตางดาวท่ีเขามา
ทํางานตามขอตกลงท่ีรัฐบาลไทยไดลงนามกับรัฐบาลประเทศคูภาคี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการผอนปรนการอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวและการทํางาน
ใหกับแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานตามขอตกลงท่ีรัฐบาลไทยไดลงนามกับรัฐบาลประเทศคูภาคี ท้ังนี้  มิใหนํามาตรา 
12 (10) และมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 มาบังคับใชแกคนตางดาว โดยใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการตามท่ีกําหนด ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้  
  1. กระทรวงมหาดไทย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง  
พ.ศ. 2522 โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศ ดังนี้  
   1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเวนขอหามมิใหคนตางดาวเขามาใน
ราชอาณาจักรเปนการเฉพาะสําหรับคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา  ซ่ึงไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานใน
ราชอาณาจักรตามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานแรงงานหรือบันทึกขอตกลงวาดวยการจางแรงงาน กรณี
มาตรการปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เพ่ือผอนผันใหแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา 
ลาว เมียนมา) ซ่ึงเขามาทํางานตาม MoU ท่ีการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรสิ้นสุดสามารถอยูในราชอาณาจักรเปน
การชั่วคราวไดตอไปจนถึงระยะเวลาตามประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร ประกาศ ณ 
วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามท่ีมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินฯ เพ่ิมเติม (หากมี)  
   2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเวนขอหามมิใหคนตางดาวเขามาใน
ราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ สําหรับคนตางดาวสัญชาติกัมพูชาและเมียนมา  ซ่ึงไดรับอนุญาตใหเขามาทํางาน
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 64 แหงพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม กรณีมาตรการปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือผอนผันใหแรงงานตางดาว 
กัมพูชาและเมียนมา ซ่ึงเขามาทํางานในประเทศไทยโดยใชบัตรผานแดน ท่ีการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรสิ้นสุด 
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สามารถอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวไดตอไปจนถึงระยะเวลาตามประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองท่ี
ท่ัวราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามท่ีมีการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินฯ เพ่ิมเติม (หากมี)  
  2. กระทรวงแรงงาน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 แหงพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง  การอนุญาตใหคน
ตางดาวทํางานในราชอาณาจักร  เปนกรณีพิเศษตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เพ่ือผอนผันใหแรงงานตางดาวท่ีการอนุญาตทํางานสิ้นสุดสามารถทํางานไปพลางกอนได  จนถึงระยะเวลาตาม
ประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 หรือสิ้นสุด
ระยะเวลาตามท่ีมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินฯ เพ่ิมเติม (หากมี)  
  3. หลังสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินการ ใหหนวยงานดานความม่ันคงดําเนินการตรวจสอบ
ปราบปราม จับกุมดําเนินคดีนายจาง แรงงานผิดกฎหมายท่ีลักลอบทํางานและผูท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด  
   สาระสําคัญ  
  การผอนปรนการอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวและการทํางานใหกับแรงงานตางดาวท่ีเขามา
ทํางานตามขอตกลงท่ีรัฐบาลไทยไดลงนามกับรัฐบาลประเภทคูภาคี มีดังนี้ 

1. กลุมเปาหมาย : เปนคนตางดาว 2 กลุมคือ  
   1.1 คนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซ่ึงถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทน 
หนังสือเดินทาง และไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองภายใตบันทึก
ความเขาใจวาดวยความรวมมือดานแรงงานหรือบันทึกขอตกลงวาดวยการจางแรงงานระหวางรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชา  รัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และ
รัฐบาลแหงสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ท่ีวาระการจางงานครบสี่ปและระยะเวลาการอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักรสิ้นสุดลง แตไมสามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไดกอนหรือในวันท่ี 30 เมษายน 2563 
   1.2 คนตางดาวสัญชาติกัมพูชาและเมียนมา ซ่ึงถือบัตรผานแดนตามมาตรา 13 (2) แหง
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ท่ีไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานในราชอาณาจักรตามมาตรา 64 แหงพระราช
กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว  พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมและการอนุญาตใหพํานักในเขต
พ้ืนท่ีชายแดนท่ีไดรับอนุญาตสิ้นสุด  และไมสามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไดกอนหรือในวันท่ี 30 เมษายน 
2563  
  2. ลักษณะการดําเนินการ : เปนการผอนปรนใหคนตางดาวท่ีเขามาทํางานตามขอตกลงท่ีรัฐบาล
ไทยไดลงนามกับรัฐบาลประเทศคูภาคีอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวและทํางานไดตอไป  
  3. ระยะเวลา : การอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร  การอนุญาตใหทํางานเปนไปตามประกาศ
สถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2563  
  ท้ังนี้ หากมีประกาศสถานการณฉุกเฉินฯ เพ่ิมเติม ใหกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานออก
ประกาศใหครอบคลุมตามระยะเวลาดังกลาวได โดยอนุโลม  
  4. ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาตามประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร 
ประกาศ ณ วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามท่ีมีการประกาศฯ เพ่ิมเติม (หากมี) แรงงานตาง
ดาวตองเดินทางออกจากราชอาณาจักรภายในระยะเวลาตามประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีเก่ียวของ 
 

แตงตั้ง 
18. เรื่อง การแตงตั้งโฆษกกระทรวงแรงงานและรองโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝายขาราชการประจํา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอการแตงตั้งโฆษกกระทรวงแรงงาน
และรองโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝายขาราชการประจํา) สรุปสาระสําคัญได ดังนี้       
   รง. มีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงผูบริหารภายในหนวยงาน ดังนั้น เพ่ือใหงานดานการสื่อสารองคกร 
การเผยแพรประชาสัมพันธ บทบาท ภารกิจ และการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยจึงไดมีคําสั่งยกเลิกคําสั่ง
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เดิมท่ีแตงตั้ง นายอภิญญา สุจริตตานันท ผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปนโฆษกกระทรวงแรงงาน และแตงตั้ง
โฆษกกระทรวงแรงงานชุดใหม โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
  1. นางเธียรรัตน นะวะมะวัฒน รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปนโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝาย
ขาราชการประจํา)   
   2. นายไพโรจน โชติกเสถียร  ผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปน รองโฆษก กระทรวงแรงงาน 
(ฝายขาราชการประจํา)   
 
19. เรื่องท่ี 2 แตงตั้งคณะกรรมการสํารวจการกักตุนโภคภัณฑตามพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ 
พ.ศ. 2497 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี                     
24 มีนาคม 2497 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ และแตงตั้งคณะกรรมการสํารวจการกักตุน
โภคภัณฑตามพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ พ.ศ. 2497 ข้ึนใหม โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 
  (1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย    เปนประธานคณะกรรมการ 
  (2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย    เปนกรรมการ  
  (3) ปลัดกระทรวงพาณิชย     เปนกรรมการ 
  (4) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ   เปนกรรมการ  
  (5) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม     เปนกรรมการ 
  (6) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ    เปนกรรมการ 
  (7) อธิบดีกรมสรรพากร      เปนกรรมการ 
  (8) อธิบดีกรมศุลกากร     เปนกรรมการ  
  (9) อธิบดีกรมการคาภายใน    เปนกรรมการ  
  (10) อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   เปนกรรมการ 
  (11) อธิบดีกรมการปกครอง     เปนกรรมการ และเลขานุการ  
  โดยใหสํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการสํารวจการกักตุนโภคภัณฑตามพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ พ.ศ. 2497 
 
20. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการ
ตางประเทศ)  
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเสนอแตงตั้ง นายไพศาล 
หรูพาณิชยกิจ  อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟลิปปนส ใหดํารงตําแหนง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทนตําแหนงท่ีวาง ซ่ึงการแตงตั้งขาราชการใหไปดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต
ประจําตางประเทศดังกลาว ไดรับความเห็นชอบจากประเทศผูรับแลว   
 
21. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแตงตั้ง นายธนาวัฒน  
สังขทอง กรรมการรางกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) ใหดํารงตําแหนง รองเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันท่ี 26 มีนาคม 2563 ซ่ึงเปน
วันท่ีมีคําสั่งใหรักษาราชการแทน เพ่ือทดแทนตําแหนงท่ีวาง ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
แตงตั้งเปนตนไป  
 
22. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ใน
ฐานะกํากับดูแลสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) เสนอแตงต้ังประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร รวม 3 คน แทนผูท่ีลาออก ดังนี้    
  1. นายณอคุณ สิทธิพงศ    เปน ประธานกรรมการ  
  2. นายเบญจพล นาคประเสริฐ  เปน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   
  3. นายราม สุภา    เปน กรรมการภาคเอกชน  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 31 มีนาคม 2563 เปนตนไป  
 
23.  เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2550  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ จํานวน 10 รูป/คน เนื่องจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมไดดํารงตําแหนงครบ
วาระสองป ดังนี้   
  1. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต)  2. นายสันติ เสือสมิง 3. นายมาโนช แจงมุข                   
4. พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) 5. นายกิตติพันธ ใจดี 6. นายปรารพ เหลาวานิช  
7. นายกลา สมตระกูล  8. นายบัญชา พงษพานิช 9. นายอภิชัย พันธเสน 10. นายเกริก มีมุงกิจ  
    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 31 มีนาคม 2563 เปนตนไป  
 
24. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคาร
อาคารสงเคราะห ดังนี้  
   1. นายวิชิต แสงทองสถิตย  กรรมการ  
  2. นายพิพัฒน ขันทอง  กรรมการ  
  3. นายอิทธิ พงศอุสรา   กรรมการ    
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 31 มีนาคม 2563 เปนตนไป โดยผูซ่ึงไดรับแตงตั้งแทนนี้ใหอยูในตําแหนงตามวาระ
ของผูซ่ึงตนแทน   

.............. 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีท่ีเปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)  

 


