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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (12 พฤษภาคม 2563)  เวลา 09.00 น . ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก)  ท าเนียบรัฐบาล                
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 
    การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วย
    การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน)  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
    ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ส านักงานคณะกรรมการ 
    นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก)   
  4.  เรื่อง  ร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
    เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 และร่างระเบียบ 
    ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือน 
    ดีเด่น พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบบัญชีและหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับชนิด  
    ปริมาณและการรับจ่ายประจ าวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธ
    ที่ผลิตขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดสารประกอบหรือสารผสมของยูเรเนียมหรือทอเรียม  
    เพ่ือให้สารประกอบหรือสารผสมนั้นเป็นวัสดุต้นก าลัง พ.ศ. ....  
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการหักเงินงบประมาณรายได้ประจ าปีสมทบเข้าเป็นกองทุน 
    บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนด 
    อัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  8.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขต
    เลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ....  

เศรษฐกิจ - สังคม 
  9.  เรื่อง  โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563   
  10.  เรื่อง  การขอขยายปริมาณในโควตาการน าเข้าสินค้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ภายใต้ 
    ความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2563 เพ่ิมเติม   
  11.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
    ครั้งที่ 1/2563  
  12.   เรื่อง  การก าหนดวันส าคัญของชาติ (วันรู้รักสามัคคี)  
  13.  เรื่อง  ผลการด าเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ 
    2562 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้า 
    ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต   
  14.  เรื่อง   รายงานผลการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานส าหรับผู้ประกันตนที่ได้รับ 
    ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   15.  เรื่อง   รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานใน – นอก สถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่

    ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
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  16.  เรื่อง  รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   17.  เรื่อง   กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ 
  18.  เรื่อง   ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....  
  19.  เรื่อง  การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
    เพ่ือรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
    (COVID - 19) และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2564 

ต่างประเทศ 
  20.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ การค้า
    และการพัฒนาแห่งประเทศแคนาดากับส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

21.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    ส าหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน 
  22.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการจัดท าโครงการและลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
    กับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)  
  23.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามร่างความตกลงให้ความสนับสนุนด้าน 
    การเงิน (Financing Agreement) “โครงการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
    อาเซียนจากสหภาพยุโรปเพ่ิมเติมต่อประเทศไทย (ARISE Plus – Thailand) ใน
    สาขาความช่วยเหลือด้านการค้า” 
 

แต่งตั้ง 
  24.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  25.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงยุติธรรม)  
  26.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง   
    (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  27.  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา แทนต าแหน่งที่ว่าง  
  28.  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี และ 
    รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการใน  
    คณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี และค าสั่ง
    มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติ
    หน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ
    ต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
 
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ โดยให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณไป
พิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย และให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงาน                  
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย   
  กค. เสนอว่า  
  1. โดยที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการกระตุ้นและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือให้เศรษฐกิจของ
ชุมชนมีความเข้มแข็งและพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน ประกอบกับที่ผ่านมา กค. ได้มีมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และบรรเทาภาระภาษีส าหรับวิสาหกิจชุมชนฯ อย่างต่อเนื่อง 
โดยได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน รวม 5 ฉบับ เพ่ือยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับวิสาหกิจชุมชนฯ ส าหรับปีภาษี พ.ศ. 2551 - 
พ.ศ. 2562    
   2. กค. พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่วิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องและ
ส่งเสริมให้ชุมชนรวมตัวกันประกอบกิจการในลักษณะคณะบุคคล และเพ่ือสร้างรายได้ให้ครอบครัวสามารถพ่ึงพา
ตนเองและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ชุมชน สมควรขยายระยะเวลาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตามมาตรการภาษีดังกล่าวออกไป โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งมีเงินได้ปีละไม่เกิน 1.8 ล้านบาท 
ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี ส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวั นที่ 31 ธันวาคม 
2565  
  3. กค. ได้ด าเนินการจัดท าประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 
27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยรายงานว่าการด าเนินการตาม
มาตรการทางภาษีดังกล่าวจะไม่ส่งผลให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ เนื่องจากปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวได้รับ                 
การยกเว้นภาษีเงินได้ แต่หากก าหนดให้มีการจัดเก็บภาษีเงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนจะท าให้ภาครัฐมีรายได้เพ่ิมข้ึนประมาณ 15 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวมีประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ ดังนี้   
   3.1 บรรเทาภาษีให้วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน   
   3.2 เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศและสามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้า
และบริการของชุมชนให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอนาคต   
   3.3 สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการเพ่ือสร้าง
รายได้และพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน    
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม และส านักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป โดยให้แจ้งประธานรัฐสภา
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ทราบด้วยว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย   
   2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เสนอ     
  3. ให้ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขานุการที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย   
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ    
  เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยก าหนด
เกี่ยวกับการขอคืน หรือชดใช้คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายเพ่ือให้ครอบคลุมทุกความผิดมูลฐาน จากเดิมคุ้มครองเฉพาะ
ความเสียหายทางทรัพย์สิน และการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานให้มีสิทธิได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่พนักงานอัยการ              
ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน ตลอดจนการให้ริบทรัพย์สินอ่ืนทดแทน หรือริบทรัพย์สินตามมูลค่าของทรัพย์สินที่             
ตกเป็นของแผ่นดินซึ่งสูญหายหรือเสียหาย โดยมีรายละเอียดดังนี้   
    1. ก าหนดให้ยกเลิกความในวรรคหกของมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม              
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 เพ่ือให้การขอคืนหรือชดใช้คืน
ทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายครอบคลุมทุกความผิดมูลฐาน   
   2. ก าหนดให้ผู้รับประโยชน์หรือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้                
ตกเป็นของแผ่นดิน สามารถยื่นค าร้องขอคุ้มครองสิทธิของตน ก่อนศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน    
  3. ก าหนดให้ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานที่จะมีสิทธิที่ได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต้องเป็นผู้ที่
แสดงให้ศาลเห็นว่า มีค าพิพากษาถึงที่สุดในคดีความผิดมูลฐานหรือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดมูลฐาน ให้ตน
ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือตนเป็นผู้เสียหายในมูลฐานความผิดและได้ร้องทุกข์ไว้หรือมีการด าเนินคดี               
เพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว    
  4. ก าหนดให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดตกเป็นของแผ่นดิน ถ้าผู้ร้องมิใช่
เจ้าของที่แท้จริงหรือมิใช่ผู้รับโอนโดยสุจริต เว้นแต่ตนเป็นผู้เสียหายตามข้อ 3. ให้ศาลมีค าสั่งให้น าทรัพย์สินดังกล่าว
ไปชดใช้เป็นค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามข้อ 3. แทนการสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินได้ และหากมีทรัพย์สิน
เหลือให้ตกเป็นของแผ่นดิน   
  5. ก าหนดให้กรณีที่ทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินโดยสภาพไม่สามารถส่งมอบได้ สูญหาย                
ไม่สามารถติดตามเอาคืนได้ มีการน าไปรวมกับทรัพย์สินอ่ืน มีการจ าหน่าย จ่าย โอน หรือติดตามเอาคืนได้ยากเกิน
สมควร ศาลอาจก าหนดมูลค่าของทรัพย์สินนั้น โดยค านึงถึงราคาท้องตลาดในวันที่มีค าสั่งให้ทรัพย์ สินตกเป็นของ
แผ่นดิน และสั่งให้ผู้มีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นช าระเงินแทนตามมูลค่า โดยค านึงสัดส่วนของทรัพย์สินที่มี                  
การรวมเข้าด้วยกัน หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้น และการช าระเงินแทนจะช าระทั้งหมดในคราว
เดียวหรือจะให้ผ่อนก็ได้ ถ้าไม่ช าระหรือช าระไม่ครบภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนดต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัด และ
สามารถบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของบุคคลนั้นได้ แต่ต้องด าเนินการภายในสิบปีนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งถึงที่สุด    
  6. ก าหนดให้กรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินหรือมีค าสั่ งให้น าทรัพย์สินไปชดใช้
เป็นค่าสินไหมทดแทน ถ้าศาลเห็นว่าผู้ร้องเป็นผู้รับประโยชน์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน 
หรือได้มาซึ่งประโยชน์หรือส่วนได้เสียโดยสุจริตและตามศีลธรรมอันดี หรือกุศลสาธารณะ ศาลจะมีค าสั่งคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ร้องได้ แต่ถ้าผู้ร้องดังกล่าวเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน            
ฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานว่าเป็นผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียได้มาโดยไม่สุจริต   
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  7. ก าหนดให้กรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินหรือมีค าสั่งให้น าทรัพย์สินไปชดใช้
เป็นค่าสินไหมทดแทน ถ้าศาลเห็นว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของที่แท้จริงและไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด หรือ
เป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือเป็นผู้รับประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน หรือ
ได้มาซึ่งประโยชน์หรือส่วนได้เสียโดยสุจริตและตามศีลธรรมอันดีหรือกุศลสาธารณะ ให้ศาลคืนทรัพย์สินนั้นหรือ
ก าหนดเงื่อนไขการคุ้มครองสิทธิ หรือให้ใช้ราคาหรือค่าเสียหายแทน   
  8. ก าหนดให้กรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินหรือมีค าสั่งให้น าทรัพย์สินไปชดใช้
เป็นค่าสินไหมทดแทน ถ้ามีทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระท าความผิดเพ่ิมอีก ให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของ
แผ่นดิน    
  9. ก าหนดให้มีบทเฉพาะกาลรับรองสิทธิของผู้เสียหายที่มีอยู่เดิมก่อนวันที่ร่างพระราชบัญญัติ นี้
จนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รวม
พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้กับร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ที่เป็นเรื่องท านองเดียวกันซึ่งอยู่ระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาให้เป็นฉบับเดียวกัน แล้วด าเนินการต่อไปได้   
  สกพอ. เสนอว่า    
  1. สกพอ. มิได้มีฐานะเป็น กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะ
เป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา หากแต่ได้รับการจัดตั้งให้มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ     
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 และปัจจุบัน สกพอ. ยังไม่ได้รับการก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539    
   2. โดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติให้ “หน่วยงานของ
รัฐ” หมายความว่า กระทวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความ
รวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้ วย ซึ่งการ
ก าหนดให้ สกพอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐเป็น “หน่วยงานของรัฐ” จึงต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา    
  3. ดังนั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของ สกพอ. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 สมควรก าหนดให้ สกพอ. เป็นหน่วยงานของรัฐตาม
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของ สกพอ. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายดังกล่าว 
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาเพ่ือด าเนินการ   
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  ก าหนดให้ สกพอ. เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของ สกพอ. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  
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4. เรื่อง ร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 และร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบ ดังนี้  
   1. อนุมัติหลักการร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ตามท่ีส านักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   2. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. .... ตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้   
  สาระส าคัญของร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีและร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
    1. ร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478   
    ก าหนดแนวทางการประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยให้ข้าราชการ           
พลเรือนซึ่งได้รับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นใช้ประกอบกับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนได้ทุกชนิด 
และประดับที่ใบปกกระเป๋าเสื้อเบื้องขวาชิดกับขอบกระเป๋าด้านบนใกล้แนวรังดุม กรณีไม่มีกระเป๋าเสื้อให้ประดับที่           
อกเสื้อเบื้องขวาในระดับเดียวกัน     
   2. ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น พ.ศ. ....   
    2.1 ก าหนดนิยามของค าว่า “เกียรติบัตร” “เข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น” 
“ข้าราชการ” และ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น    
    2.2 ก าหนดรูปแบบของเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยให้
เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้     
    2.3 ก าหนดผู้มีสิทธิได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ
ประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ต้องเป็นผู้ที่มีชื่อตามประกาศผลการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการ              
พลเรือนดีเด่นประจ าปีของคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน    
   2.4 ก าหนดแนวทางปฏิบัติการประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้แก่ การ
ประดับกับเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนทุกชนิด ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด การประดับกับชุดสากล ให้ประดับ
ที่ปกเสื้อเบื้องซ้าย เป็นต้น กรณีประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานด้วย จะต้องไม่ประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการ
พลเรือนในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าเครื่องหมายเข็มพระราชทาน    
    2.5 ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้
บังคับมีสิทธิประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นได้ตามระเบียบนี้   
     2.6 ก าหนดให้กรณีข้าราชการพลเรือนดีเด่นถูกลงโทษทางวินัย หรือคณะกรรมการจัดงาน
วันข้าราชการพลเรือนเห็นว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และไม่สามารถด ารงเกียรติของข้าราชการพลเรือนดีเด่นได้ ให้
สถานะข้าราชการพลเรือนดีเด่นของบุคคลนั้นสิ้นสุดลง และให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการเรียกคืนเกียรติบัตร
และเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นของผู้นั้นโดยพลัน และส่งให้ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการต่อไป  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบบัญชีและหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับชนิด ปริมาณและการรับจ่าย
ประจ าวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบบัญชีและหลักเกณฑ์การรายงาน
เกี่ยวกับชนิด ปริมาณและการรับจ่ายประจ าวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ด าเนินการต่อไปได้  
   กห. เสนอว่า  
   1. โดยที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐน าระบบเทคโนโลยีมาใช้กับการปฏิบัติภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันและกับภาคเอกชน    
   2. ภารกิจของ กห. ด้านการอุตสาหกรรมทหารตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติโรงงานผลิต
อาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550 นั้น ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธเอกชน จะต้องจัดท ารายงาน
เกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และการรับจ่ายประจ าวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้นตาม
กฎกระทรวงก าหนดแบบบัญชีและหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และการรับจ่ายประจ าวันของวัตถุ
หรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น พ.ศ. 2560 โดยต้องน ารายงานดังกล่าวมายื่น ณ กรมการ
อุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กห.   
  3. กห. เห็นว่า เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้กับการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการ
ด าเนินการ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงตามข้อ 2. โดยให้เพ่ิมการรายงานเกี่ยวกับชนิดและปริมาณดังกล่าวโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเป็นอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ 
พ.ศ. 2530 ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว  
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบบัญชีและหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับชนิด ปริมาณและการรับจ่าย
ประจ าวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพ่ือด าเนินการ  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
  ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องส่งรายงานและส าเนาบัญชีเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และการรับจ่าย
ประจ าวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมการอุตสาหกรรม
ทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กห. หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 5 วัน
ท าการ นับแต่วันที่จัดให้มีการท าบัญชี  
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดสารประกอบหรือสารผสมของยูเรเนียมหรือทอเรียม เพื่อให้สารประกอบหรือสาร
ผสมนั้นเป็นวัสดุต้นก าลัง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดสารประกอบหรือสารผสมของยูเรเนียมหรือ
ทอเรียม เพ่ือให้สารประกอบหรือสารผสมนั้นเป็นวัสดุต้นก าลัง พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้  
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. ก าหนดให้สารประกอบหรือสารผสมดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะทางกายภาพใดเป็นวัสดุต้น
ก าลัง ได้แก่ สารประกอบยูเรเนียมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะหรือสารประกอบทอเรียม และสาร
ผสมที่มียูเรเนียมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ ทอเรียม สารประกอบของยูเรเนียมที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ หรือสารประกอบของทอเรียม   
   2. ก าหนดให้สารประกอบหรือสารผสมตาม 1. ไม่รวมถึงสารประกอบหรือสารผสมที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของเครื่องอุปโภคหรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และไม่อยู่ในสภาพที่สามารถน ากลับมาใช้ในทางนิวเคลียร์ได้   
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7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการหักเงินงบประมาณรายได้ประจ าปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้   
   1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการหักเงินงบประมาณรายได้ประจ าปีสมทบเข้าเป็นกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ 
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดย
ให้พิจารณาในประเด็นรูปแบบของร่างกฎกระทรวงตามข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว
ด าเนินการต่อไปได้    
   2. ให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นการก าหนด
อัตราบ าเหน็จด ารงชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปพิจารณา โดยค านึงถึงภาระทางงบประมาณของราชการส่วน
ท้องถิ่นและความสามารถในการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวของกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น แล้ว
แจ้งผลให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประกอบการตรวจพิจารณาต่อไป   
  3. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป   
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ  
   1. ร่างกฎกระทรวงการหักเงินงบประมาณรายได้ประจ าปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....   
    1.1 ก าหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500   
    1.2 ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเพ่ือสมทบเข้าเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 2 เว้นแต่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาลและเมืองพัทยาให้หักในอัตราร้อยละ 3   
  2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ พ.ศ. ....   
    2.1 ก าหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ พ.ศ. 2548 
และกฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552    
   2.2 บ าเหน็จด ารงชีพให้จ่ายในอัตรา 15 เท่าของบ านาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 
500,000 บาท โดยให้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้    
     2.2.1 ผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุต่ ากว่า 65 ปี ให้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ไม่เกิน 
200,000 บาท   
    2.2.2 ผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 70 ปี ให้มีสิทธิขอรับ
บ าเหน็จด ารงชีพได้ไม่เกิน 400,000 บาท แต่ถ้าผู้รับบ านาญนั้นได้ใช้สิทธิตามข้อ 2.2.1 ไปแล้ว ให้ขอรับบ าเหน็จด ารง
ชีพได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิของผู้นั้น แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 400,000 บาท    
     2.2.3 ผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ไม่
เกิน 500,000 บาท แต่ถ้าผู้รับบ านาญนั้นได้ใช้สิทธิตามข้อ 2.2.1 หรือข้อ 2.2.2 ไปแล้ว ให้ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้
ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิของผู้นั้น แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 500,000 บาท  
 
8. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทน
ต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส านักงาน 
กกต.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
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  ส านักงาน กกต. เสนอว่า  
  ด้วยนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 พรรคเพ่ือ
ไทย ได้เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จึงเป็นเหตุให้สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนาย
อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 101 (2)  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) ก าหนดให้ในกรณี
ที่เป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถึง
คราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือ
จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง               
เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน   
   ดังนั้น เพ่ือให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่
ว่าง เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด จึงเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... มาเพ่ือด าเนินการ  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง   
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
 
9. เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบการด าเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 (โครงการฯ)       
ตามสาระส าคัญท่ีคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) มีมติให้ความเห็นชอบไว้ 
ซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากโครงการฯ ปีการผลิต 2562 ภายใต้วงเงินงบประมาณจ านวน 313.98 ล้าน
บาท โดยใช้เงินงบประมาณคงเหลือในส่วนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เบิกจ่าย
จากส านักงบประมาณ (สงป.) เพื่อด าเนินโครงการฯ ในปีการผลิต 2562 จ านวน 48.21 ล้านบาท และเสนอขอ
งบประมาณเพิ่มเติมจ านวน 265.77 ล้านบาท  
  2. เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาลในส่วนของ
งบประมาณเพิ่มเติม จ านวน 265.77 ล้านบาท และเบิกเงินชดเชยตามจ านวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราต้นทุนเงิน 
ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน ธ.ก.ส. บวกร้อยละ 1 ในปีงบประมาณถัดไปให้กับ ธ.ก.ส. ซึ่งคิดเป็นจ านวน
เงินรวม 321.52 ล้านบาท  
  3. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ด าเนินการขายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 
ให้ได้ตามเป้าหมายและตามก าหนดเวลาการเอาประกันภัยของเกษตรกรทั้งในส่วนที่ 1  (Tier 1) และส่วนที่ 2 
(Tier 2) พร้อมทั้งให้ ธ.ก.ส. บริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับหลักการประกันภัยและร่วมกับ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย (สมาคมประกันฯ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
รวมทั้งให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่เกษตรกรและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในความส าคัญของการ
ประกันภัย 
  4. มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ประสานงานกับ              
ธ.ก.ส. และสมาคมประกันฯ ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารทะเบียนเกษตรกรแบบประมวลรวบรวมความเสียหาย
และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบ กษ 02) และแบบรายงานข้อมูลความเสียหายจริงของเกษตรกร                
(แบบ กษ 02 เพ่ือการประกันภัย) ตลอดจนด าเนินการเพ่ือให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เพ่ือรองรับการเพ่ิมพ้ืนที่เป้าหมาย และรองรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้
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รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น พร้อมทั้ง ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเก็บข้อมูลพ้ืนที่ประสบภัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562  
  5. มอบหมายให้สมาคมประกันฯ พิจารณาก าหนดรูปแบบการประเมินความเสียหายแก่เกษตรกร 
ที่ได้รับความเสียหายแต่มิได้อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
ร่วมกับ ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป 
  6. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(ส านักงาน คปภ.) ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับ
ประกันภัยโครงการฯ ปีการผลิต 2563 รวมทั้งอนุมัติกรมธรรม์และอัตราเบี้ยประกันภัยให้แล้วเสร็จและสามารถ              
เริ่มรับประกันภัย ในปีการผลิต 2563 ได้ทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการฯ ปีการผลิต 2563 
และด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการผลิต 2563 ในภาพรวมและเชิงรุก
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  และให้ กค. รับความเห็นของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วย 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กค. รายงานว่า  
  1. กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กษ. ส านักงาน คปภ. ธ.ก.ส. และสมาคมประกันฯ  ได้
ร่วมกันพิจารณาแนวทางการด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2563 ดังนี้ (1) ก าหนดหลักการให้เกษตรกรที่เป็นลูกค้า
สินเชื่อเพ่ือการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ ธ.ก.ส. และเกษตรกรทั่วไปได้รับความคุ้มครองจากระบบการ
ประกันภัยตามกฎของจ านวนมาก (Law of Large Numbers) (การใช้ข้อมูลจากสถิติในอดีตเพ่ือคาดการณ์ผลที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต) เช่นเดียวกับการด าเนินโครงการฯ ในปีการผลิต 2562 (2) ปรับปรุงอัตราค่าเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน
ในส่วนที่ 1 (Tier 1) และอัตราค่าเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจในส่วนที่ 2 (Tier 2) ให้มีความสอดคล้องกับข้อมูล
สถิติอัตราส่วนความเสียหาย (Damage Ratio) ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งประเทศ และอัตราส่วน
ค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio)1  ของการรับประกันภัย โดยก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอัตราเดียวส าหรับการรับ
ประกันภัยในส่วนของ Tier 1 และคงรูปแบบการรับประกันภัยเพ่ิมเติมในส่วนของ Tier 2 โดยก าหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัยตามระดับพื้นท่ีความเสี่ยงภัยในระดับอ าเภอเพ่ือให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีส่วนร่วมในการรับภาระ
ค่าเบี้ยประกันภัยโดยสามารถขอเอาประกันภัยเพ่ือรับความคุ้มครองเพ่ิมเติมจากส่วนที่ภาครัฐให้การอุดหนุนอัตราค่า
เบี้ยประกันภัย (3) ก าหนดพื้นที่เป้าหมายการรับประกันภัยให้ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในทุก
พื้นที่ [ผู้เอาประกันภัย คือ เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริม
การเกษตร ในปีการผลิต 2563/2564] จากเดิม ในปีการผลิต 2562 ที่ก าหนดให้รับประกันภัยเฉพาะพ้ืนที่เพาะปลูกที่
มีเอกสารสิทธิ์ 
  2. เนื่องจากการด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2563 จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการให้มีความสอดคล้อง
กับฤดูกาลเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน) ของเกษตรกรซึ่งได้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 
เป็นต้นไป และเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ต้องการให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ อย่างทั่วถึง
และได้รับความคุ้มครองตลอดระยะเวลาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งฤดูการผลิต (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝนและ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง) เพ่ือลดผลกระทบความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งความเสียหายดังกล่าวได้ส่งผล
กระทบต่อเนื่องกับจ านวนเงินทุนของเกษตรกรที่มีไม่เพียงพอส าหรับใช้เพาะปลูกในปีการผลิตถัดไป กค. จึงได้
น าเสนอแนวทางการด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2563 เสนอต่อ นบขพ. พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 
เม่ือวันที่ 13 เมษายน 2563 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางการด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2563 ตามที่ 
กค. เสนอ โดยรายละเอียดของโครงการฯ ปีการผลิต 2563 สามารถกล่าวโดยสรุปได้ ดังนี้   
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หัวข้อ รายละเอียด 
1. วัตถุประสงค์  เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติผ่านระบบ

การประกันภัย  และเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของภาครัฐตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2562 เพ่ือรองรับต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรเมื่อ
ประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่าย
งบประมาณของภาครัฐ 
 

2. พื้นที่เป้าหมาย
รับประกันภัย 
(รวม Tier 1 
และTier 2  
ไม่เกิน 3 ล้านไร่) 
และอัตราค่าเบี้ย
ประกันภัย 

การประกันภัย พื้นที่รับประกันภัย 

อัตราค่าเบี้ย
ประกันภัย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
และอากรแสตมป์) 

การรับประกันภัย 
พื้นฐาน 
(Tier 1) 

 
 
 
 

พื้นที่รวมไม่เกิน 2.9 ล้านไร่ โดยก าหนดค่าเบี้ยประกันภัย
ตามความเสี่ยงจริงของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม แบ่งเป็น 
(1) พ้ืนที่ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ
เพ่ือการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ปีการผลิต 2563 (เกษตรกรลูกค้า 
ธ.ก.ส. ทุกราย) ไม่เกิน 2.8 ล้านไร่ 
(ประกันภัยกลุ่ม) 

172.27 บาทต่อไร่ 
เท่ากันทุกพื้นที่ (2 )  พ้ืนที่ ที่ ไ ม่ ได้ รั บการอนุ มั ติ

สินเชื่อเพ่ือการเพาะปลูกข้าวโพด
เ ลี้ ย ง สั ต ว์  ปี ก า ร ผ ลิ ต  2 5 6 3 
( เกษตรกรลูกค้ า  ธ . ก .ส .  และ
เกษตรกรทั่วไป) ไม่เกิน 1 แสนไร่ 
(ประกันภัยรายบุคคล) 

 รัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยข้างต้นทุกรายในอัตรา 108.27 บาทต่อไร่ 
จ านวนรวม 2.9 ล้านไร่ 
 ธ.ก.ส. อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เหลืออีก 64 บาทต่อไร่ เฉพาะกลุ่มที่ 
(1) จ านวน 2.8 ล้านไร่ 

การรับประกันภัย 
ร่วมจ่ายโดยสมัครใจ 

(Tier 2) 

พื้นที่ไม่เกิน 1 แสนไร่ โดยก าหนดค่าเบี้ยประกันภัยตาม
ความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่* ซึ่งเกษตรกรสามารถขอจ่าย
เพิ่มได้เม่ือเอาประกันภัยจาก Tier 1 แล้ว แบ่งเป็น 
ไม่เกิน 1 แสนไร่  
(ประกันภัยรายบุคคล) 

(1) พ้ืนที่เสี่ยงภัยต่ า 
97.37 บาทต่อไร่ 
( 2 )  พ้ื นที่ เ สี่ ย งภั ย
ปานกลาง 
108.07 บาทต่อไร่ 
(3) พ้ืนที่เสี่ยงภัยสูง  
118.77 บาทต่อไร่ 

เกษตรกรจ่ายเองทั้งหมด 
 

 หมายเหตุ : *พ้ืนที่เสี่ยงภัยต่ า (พ้ืนที่สีเขียว) จ านวน 685 อ าเภอ พ้ืนที่เสี่ยงภัยปาน
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กลาง (พ้ืนที่สีเหลือง) จ านวน 110 อ าเภอ พ้ืนที่เสี่ยงภัยสูง (พ้ืนที่สีแดง) จ านวน 133 
อ าเภอ 

3. ระยะเวลา 
การขายประกัน 

(1) ส าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบที่ 1 (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน)  นับตั้งแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ – วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
(2) ส าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบที่ 2 (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง)  ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2563 – 15 มกราคม 2564  

4. วงเงิน 
ความคุ้มครอง 

พื้นที่ ภัยธรรมชาติ 7 ภัย 
(น้ าท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง 

ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือ
พายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือ

น้ าค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ 
และภัยช้างป่า) 

ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด 

Tier 1 1,500 บาทต่อไร่ 750 บาทต่อไร่ 
Tier 2 240 บาทต่อไร่ 120 บาทต่อไร่ 

รวมไม่เกิน 1,740 บาทต่อไร่ 870 บาทต่อไร่ 
 

5. ภาระ 
งบประมาณ 
(เงินอุดหนุน 
ค่าเบี้ย 
ประกันภัย) 

 ภายในวงเงิน 313.98 ล้านบาท (คิดจากพื้นที่เป้าหมาย 2.9 ล้านไร่)  
โดยแบ่งเป็น 
(1) ใช้จ่ายจากงบประมาณคงเหลือจากการด าเนินโครงการฯ ในปีการผลิต 2562 
จ านวน 48.21 ล้านบาท 
(2) ให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาล จ านวน 265.77 
ล้านบาท และให้ ธ.ก.ส. เบิกเงินชดเชยตามจ านวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราต้นทุน
เงิน ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน ธ.ก.ส. บวกร้อยละ 1 ใน
ปีงบประมาณถัดไป 

6. การพิจารณา 
ค่าสินไหม 
ทดแทน 

 จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2562 และจ่ายเพ่ิมเติมกรณีที่เสียหายจริงแต่ไม่อยู่ในเขตประกาศภัยตามที่
ราชการก าหนด โดยการด าเนินการของสมาคมประกันฯ ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

7. วันเริ่ม 
ความคุ้มครอง 

(1) เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. (กลุ่ม Tier 1) ซึ่งได้รับการอนุมัติสินเชื่อ
ทั้งหมด ในการเพาะปลูกเริ่มตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ ทั้งนี้ 
หากประสงค์เอาประกันภัยเพ่ิมในส่วน Tier 2 จะเริ่มตั้งแต่วันที่เกษตรกรขอเอา
ประกันภัย 
(2) เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ซึ่งได้รับการอนุมัติสินเชื่อบางส่วนและ
ประสงค์จะเอาประกันภัยเพ่ิมเติมและเกษตรกรทั่วไป โดยรับภาระค่าเบี้ยประกันเอง
ทั้งในส่วน Tier 1 และ Tier 2 เริ่มตั้งแต่วันที่เกษตรกรขอเอาประกันภัย 
(3) กลุ่มเกษตรกรทั่วไป เริ่มตั้งแต่วันที่เกษตรกรขอเอาประกันภัย 

1 อัตราส่วนระหว่างความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วกับเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 

  
10. เรื่อง การขอขยายปริมาณในโควตาการน าเข้าสินค้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ภายใต้ความตกลงองค์การ
การค้าโลก (WTO) ปี 2563 เพิ่มเติม   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายปริมาณในโควตาการน าเข้าสินค้าหัวมันฝรั่งสดเพ่ือแปรรูป 
ภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2563 เพ่ิมเติม ตามที่คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา
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การเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับความเห็นของ
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
   สาระส าคัญของเรื่อง  
   คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า   
   1. ประเทศไทยมีความต้องการใช้มันฝรั่งสดเพ่ือแปรรูปอยู่ที่ประมาณ 150,000 – 200,000 ตัน/ปี 
ในขณะที่ภายในประเทศสามารถผลิตได้เฉลี่ย 100,000 - 120,000 ตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 60 ของปริมาณความ
ต้องการใช้) ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558 – 2562) ความต้องการใช้มันฝรั่งโรงงานภายในประเทศเพ่ิมขึ้นในอัตรา
เฉลี่ยร้อยละ 6.32 ต่อปี ในขณะที่ปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้ภายในประเทศเพ่ิมข้ึนในอัตราเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.45 ต่อปี 
ซึ่งเพ่ิมขึ้นน้อยกว่าปริมาณความต้องการใช้มาก ทั้งนี้ สาเหตุหนึ่งมาจากข้อจ ากัดทางด้านพ้ืนที่ ที่เหมาะสม และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ไม่เอ้ืออ านวย เช่น อุณหภูมิสูง ปริมาณน้ าที่ไม่เพียงพอ และเกษตกรประสบปัญหาภัย
แล้ง เป็นต้น ส่งผลให้ผลผลิตที่ส่งเข้าโรงงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโรงงาน ประกอบกับโรงงานอุตสาหกรรมมี
การขยายก าลังการผลิตเพ่ือรองรับตลาดขนมขบเคี้ยวที่เติบโตขึ้น จึงจ าเป็นต้องน าเข้าผลผลิตบางส่วนจาก
ต่างประเทศ    
   2. จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทน าเข้าหัวมันฝรั่งสดเพ่ือแปรรูปจ านวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท 
เป๊ปซี่ – โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จ ากัด และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ ากัด ได้แจ้งความประสงค์ขอขยายปริมาณใน
โควตาการน าเข้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปส าหรับปี 2563 เพ่ิมเติมอีก จ านวน 6,400 ตัน [บริษัท เป๊ปซี่ – โคล่า (ไทย) 
เทรดดิ้ง จ ากัด จ านวน 5,400 ตัน และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ ากัด จ านวน 1,000 ตัน]  
  3. คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบการขอขยายปริมาณโควตาการน าเข้าสินค้าหัวมันฝรั่งสดเพ่ือแปรรูป ภายใต้
ความตกลง WTO ปี 2563 เพ่ิมเติม จ านวน 6,400 ตัน ก าหนดการบริหารการน าเข้าภายใต้เงื่อนไขของ
คณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ทั้งนี้ การขยายปริมาณ
โควตาดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งภายในประเทศ เนื่องจากการน าเข้าส่วนใหญ่เป็นการ
น าเข้าในช่วงการปลูกมันฝรั่งนอกฤดู (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) ซึ่งผลผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม และมีการท าสัญญารับซื้อผลผลิตระหว่างผู้ประกอบการน าเข้ากับเกษตรกร โดย
ก าหนดราคารับซื้อขั้นต่ าตามท่ีคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และ
มันฝรั่ง ก าหนด [ราคารับซื้อขั้นต่ าในฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) ไม่ต่ ากว่ากิโลกรัมละ 14.00 บาท และใน
ฤดูแล้ง (เดือนมกราคม – มิถุนายน) ไม่ต่ ากว่ากิโลกรัมละ 10.40 บาท]  
 
11. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2563  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(กพอ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (สกพอ.) เสนอ และให้ สกพอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และส านักงบประมาณ (สงป.) ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
   ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 
มีนาคม 2563 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติ
เห็นชอบแผนงานรื้อย้ายสาธารณูปโภค และก่อสร้างทดแทนในพ้ืนที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ท่า
อากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานอู่ตะเภา) และกรอบวงเงินงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการดังกล่าว จ านวน 4,103.608 ล้านบาท เฉพาะส่วนที่หน่วยงานของรัฐเจ้าของสาธารณูปโภคต้องด าเนินการ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย หน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านคร
หลวง การประปานครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค) จ านวน 4,069.408 ล้านบาท 
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หน่วยงานภายใต้กระทรวงกลาโหม (กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ) จ านวน 31.2 ล้านบาท และ
หน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ (ค่ายลูกเสือวชิราวุธ) จ านวน 3 ล้านบาท   
  ในส่วนแผนงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างทดแทนสาธารณูปโภคที่กีดขวางการก่อสร้าง
โครงการฯ ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน [บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย] และของเอกชนอ่ืน ๆ นั้น หน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคและเอกชนเจ้าของสาธารณูปโภคจะด าเนินการรื้อ
ย้ายและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเอง และเมื่อด าเนินการรื้อย้าย และ/หรือก่อสร้างทดแทนสาธารณูปโภคในพ้ืนที่
เรียบร้อยแล้ว การรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่จะทยอยส่งมอบพ้ืนที่ให้เอกชนคู่สัญญา เพ่ือเข้า
ด าเนินการก่อสร้างในพ้ืนที่ดังกล่าวต่อไป   
  ทั้งนี้ สศช. มีความเห็นเพ่ิมเติมว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอน
การด าเนินงาน เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการด าเนินโครงการ และควรก ากับและติดตามการด าเนินงาน 
และการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน นอกจากนี้ ในระหว่างขั้นตอนการรื้อย้าย และก่อสร้างสาธารณูปโภค
ทดแทนกลับ จะต้องค านึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทั้งในด้านความเป็นอยู่และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากการด าเนินงานในบริเวณพ้ืนที่ และ สงป. มีความเห็นว่า ส าหรับค่าใช้จ่ายในการรื้อย้ายฯ ในกรอบวงเงิน 
4,103.608 ล้านบาท สงป. ได้เสนอตั้งงบฯ 64  ของ กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค 
การไฟฟ้านครหลวง  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นเงิน 997.42 ล้านบาท ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวควรเตรียมความ
พร้อมเพ่ือด าเนินการรื้อย้ายฯ ให้เป็นไปตามแผนการส่งมอบพื้นท่ีฯ ด้วย  
 
12.  เรื่อง การก าหนดวันส าคัญของชาติ (วันรู้รักสามัคคี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอก าหนดให้              
วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรู้รักสามัคคี เป็นวันส าคัญของชาติ โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ  
  สาระส าคัญของเรื่อง  
   สปน. เสนอรายงานว่า ที่ผ่านมามูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้เคยเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาก าหนดให้วันที่ 2 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันรู้รักสามัคคี (เป็นวันที่พบนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอะ
คาเดมีที่ติดอยู่ในถ้ าหลวง วนอุทยานถ้ าหลวง – ขุนน้ านางนอน) ซึ่งคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ (กอช.) ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการที่จะก าหนดให้มีวันส าคัญของชาติ คือ 
“วันรู้รักสามัคคี” และมีข้อสังเกตในการก าหนดวันใดเป็นวันส าคัญของชาติ ซึ่งควรจะต้องเป็นวันที่มีศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชน และสอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งในการประชุมฯ ยังไม่ได้ข้อยุติว่าจะ
เป็นวันใด   
  ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งมอบหมายให้ กอช. รว่มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น) 
พิจารณาก าหนดวันรู้รักสามัคคีให้เหมาะสมและได้ข้อยุติก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  
  จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กอช. จึงได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 1/2563  
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดยที่ประชุม กอช. มีความเห็นและมติที่ประชุมสรุปได้ ดังนี้  
  1. ความเห็นของ กอช.   
    วันที่ 2 กรกฎาคม วันที่ 4 กรกฎาคม และวันที่ 10 กรกฎาคม   
   - เป็นเหตุการณ์ที่นักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอะคาเดมี ทั้ง 13 คนที่ติดอยู่ในถ้ าหลวง               
วนอุทยานถ้ าหลวง – ขุนน้ านางนอน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้รักสามัคคี แต่ที่ผ่านมายังมีหลายเหตุการณ์ที่แสดงให้
เห็นถึงความรู้รักสามัคคี และในภายหน้าก็ย่อมจะมีเหตุการณ์อ่ืนที่แสดงให้เห็นถึงความรู้รักสามัคคีเกิดขึ้นได้อีก ดังนั้น 
การอ้างอิงเหตุการณ์ดังกล่าวจึงมีความหลากหลาย และยังไม่มีข้อยุติว่าสมควรเสนอวันใดเป็นวันรู้รักสามัคคี    
 
 



 

 

 

15 

   วันที่ 4 ธันวาคม  
   - เป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณและน้อมน ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2534 ที่มีความตอนหนึ่งว่า “อีก 2 
ปีข้างหน้าอาจจะมีวันของ “ความสามัคคี” หรือ “รู้รักสามัคคี” อีก 2 ปี ก็ไม่สายเกินไป ให้เป็น “วันรู้รัก
สามัคคี” แต่ระหว่างนี้ก็ต้องสามัคคีต่อไป เพื่อให้มีวันนั้นขึ้นได้ คือถ้าไม่ปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ ก็ไม่มีวันข้างหน้า” ซึ่ง
เป็นแนวทางก าหนดให้มีวันรู้รักสามัคคีเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ตระหนักถึงคุณค่า ความส าคัญ และน าไปสู่การปฏิบัติด้วย
ความสามัคคี รู้จักหน้าที่ และประสานส่งเสริมกันให้เกิดความเจริญแก่ประเทศชาติ     
   - หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้มีคาถาที่สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) ทรงผูกขึ้นประจ าตรา
แผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีความหมายว่า ความพร้อมเพรียงของชนผู้เป็นหมู่ยังความ
เจริญให้ส าเร็จ มีนัยส าคัญว่าความเป็นชาติต้องมีความสามัคคี ซึ่งวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันชาติ การ
ก าหนดให้วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรู้รักสามัคคี ก็จะสามารถล าดับและด าเนินกิจกรรมได้สอดคล้องให้
ตระหนักถึงความสามัคคีน าไปสู่ความเป็นชาติ    
  2. มติ กอช.  
  เห็นสมควรก าหนดให้วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรู้รักสามัคคี เป็นวันส าคัญของชาติ โดยไม่
ถือเป็นวันหยุดราชการ  
 
13. เรื่อง ผลการด าเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ 2562 นโยบายของ
คณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอรายงานผลการด าเนินงานของการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในปีงบประมาณ 2562 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและ
แผนงานของ รฟม. ในอนาคต (ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2543 ที่บัญญัติให้ รฟม. ท ารายงานปีละครั้งเสนอคณะรัฐมนตรี รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลของงานในปีที่ล่วงมาแล้วและ
ค าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการและแผนงานที่จะท าในภายหน้า) ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ได้
เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้    
  1. ผลการด าเนินงานของ รฟม. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)    
    1.1 ด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน   
   โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจ านวน 5 โครงการ   
    1) รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ผลการ
ด าเนินงาน/ความก้าวหน้า ได้เปิดให้บริการตลอดเส้นทางอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563   
     2) รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ผลการด าเนินงาน/
ความก้าวหน้า ได้เปิดให้บริการแล้ว 5 สถานี ช่วงสถานีหมอชิต -สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 
ธันวาคม 2562  คาดว่าจะเปิดให้บริการตลอดท้ังสายภายในปีงบประมาณ 2564   
    3) รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ผลการด าเนินงาน/
ความก้าวหน้า การก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ ร้อยละ 46.88 (เร็วกว่าแผน) คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 
2567  
    4) รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ผลการด าเนินงาน/ความก้าวหน้า การ
ก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและงานเดินรถแล้วเสร็จ ร้อยละ 40.72 (เร็วกว่าแผน) คาดว่าจะ
เปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2564   
    5) รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง ผลการด าเนินงาน/ความก้าวหน้า 
การก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและงานเดินรถแล้วเสร็จ ร้อยละ 40.34 (เร็วกว่าแผน) คาดว่า
จะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2564  
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   โครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา จ านวน 1 โครงการ   
     รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ผลการ
ด าเนินงาน/ความก้าวหน้า จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จ ร้อยละ 15.35 (ตามแผน) ศึกษาและวิเคราะห์โครงการแล้ว
เสร็จ ร้อยละ 57.50 (ตามแผน) สถานะล่าสุด : อยู่ระหว่างการหารือกับส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เพ่ือพิจารณาแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงตลอดสายทางในรูปแบบ PPP Net Cost 
และศึกษาแนวทางการปรับเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน -ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) 
เพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนเมษายน 2569   
   โครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ จ านวน 5 โครงการ   
    1) รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ ผลการด าเนินงาน/
ความก้าวหน้า การด าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 แล้ว
เสร็จ ร้อยละ 97.50 (ล่าช้ากว่าแผน) คาดว่าจะลงนามสัญญากับเอกชนผู้ร่วมลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2563    
     2) รถไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ต ผลการด าเนินงาน/ความก้าวหน้า ศึกษาวิเคราะห์
โครงการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ คาดว่าจะเปิดให้บริการใน
เดือนมีนาคม 2568  
     3) รถไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่  ผลการด าเนินงาน/ความก้าวหน้า ศึกษา
รายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จ ร้อยละ 40 (ตามแผน) คาดว่าจะ
เปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2570  
    4) รถไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา  ผลการด าเนินงาน/ความก้าวหน้า ศึกษา
รายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จ ร้อยละ 32 (ตามแผน) คาดว่าจะ
เปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2568  
    5) รถไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก การด าเนินกิจการรถไฟฟ้าแล้วเสร็จ ร้อยละ 50 
(ตามแผน) คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2569   
   1.2 ด้านการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ได้เปิดให้บริการแล้ว 2 เส้นทาง โดยมี
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เฉลี่ย 324,706 คน -เที่ยว/วัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5.66 
(เป้าหมายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5) รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม เฉลี่ย 53,416 คน -เที่ยว/วัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ 14.77 (เป้าหมายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5) ทั้งนี้ ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการรถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 76.54 (เป้าหมายร้อยละ 69.35) และสายฉลองรัชธรรม ร้อยละ 70.86 
(เป้าหมายร้อยละ 63.50)   
    1.3 ด้านการเงิน รฟม. มีผลประกอบการก าไรสุทธิ 1,171.22 ล้านบาท โดยมีรายได้ 
12,362.87 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายรวม 11,191.65 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 99.99 
(คณะรัฐมนตรีก าหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 95)   
   1.4 ด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล รฟม. ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล โดยพนักงานร้อยละ 96.19 มีสมรรถนะตามมาตรฐานที่องค์กรก าหนด (เป้าหมายร้อยละ 95.83) 
เช่น มีการเปิดศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรในระบบราง มีการพัฒนากระบวนการการบริหารอาคาร/ลานจอดรถผ่าน
นวัตกรรม และมีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารการก่อสร้าง การบริหารโครงการ และการจัดซื้อจัดจ้างระบบ
รถไฟฟ้าและระบบราง   
   1.5 ด้านการก ากับดูแลที่ดี รฟม. ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร โดยมีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
เท่ากับ 88.96 คะแนน โดยผลประเมินอยู่ในล าดับที่ 3 ของรัฐวิสาหกิจสังกัด คค.   
  2. นโยบายของคณะกรรมการ รฟม. คณะกรรมการ รฟม. ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานและเพ่ือการก ากับดูแล จ านวน 9 ข้อ เช่น (1) ให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยความสะดวก 
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รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา โดยค านึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม (2) ให้เร่งรัดด าเนินโครงการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนสายต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จและเปิดบริการได้ตามแผน และให้ศึกษาระบบรถไฟฟ้าใน
เมืองหลักอ่ืน (3) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และน าข้อคิดเห็นของประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานองค์กร และ (4) ให้สื่อสารเชิงรุกในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบรับรู้และเข้าใจถึง
ความส าคัญของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การด าเนินงานขององค์กร และให้การสนับสนุนองค์กร ฯลฯ   
  3. โครงการและแผนงานของ รฟม. ในอนาคต  
  การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รฟม. มีโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการโดยมีเป้าหมายว่า
การด าเนินงานจะต้องมีความส าเร็จตามแผน ดังนี้      
   - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 4 โครงการ ระยะทางรวม 113.1 กิโลเมตร  
   - อยู่ระหว่างการประกวดราคา 1 โครงการ ระยะทาง 23.6 กิโลเมตร   
   - อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 5 โครงการ ระยะทางรวม 91.71 กิโลเมตร   
  การให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รฟม. มีแผนที่จะพัฒนาบริการด้านต่าง ๆ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการโดยมีเป้าหมายความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระดับมาก -มากที่สุดต่อบริการรถไฟฟ้า
และบริการเสริมอ่ืน ๆ ดังนี้   
   - สายเฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 70.35  
   - สายฉลองรัชธรรม ร้อยละ 65  
   และมีจ านวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย เพิ่มข้ึนร้อยละ 5   
  การเงิน รฟม. มีแผนหารายได้จากธุรกิจต่อเนื่องประมาณ 202 ล้านบาท แบ่งเป็น  
   - สายเฉลิมรัชมงคล 165.42 ล้านบาท   
   - สายฉลองรัชธรรม 36.59 ล้านบาท   
   และมีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 0.66 นอกจากนี้มีแผนที่จะบริหารจัดการ
ต้นทุนทางการเงินเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยต้องควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้สูงกว่าปีที่ผ่านมา   
  การก ากับดูแลที่ดี รฟม. มีแผนพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร และพัฒนาแนวทางการ
ประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยมีเป้าหมายให้มีผลการประเมิน ITA อยู่ที่ร้อยละ 92  
  4. คค. มีความเห็นว่า ภาพรวมผลการด าเนินงานของ รฟม. ในปี 2562 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดย
สามารถผลักดันให้มีปริมาณผู้โดยสารโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายและมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการด าเนินการในปี 2563 จะเป็นปีที่ยากล าบากส าหรับการขนส่ง
มวลชนทางรางทั้งระบบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในภาพรวมคาดว่า รฟม. จะมีปริมาณ
ผู้โดยสารมาใช้บริการต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส่วนจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID-19 ทีป่ัจจุบันยังไม่สามารถคาดการณ์ได้    
  อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การด าเนินการของ รฟม. ในปี 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คค. ได้
มอบหมายให้ รฟม. พิจารณาด าเนินการ ดังต่อไปนี้ (1) เร่งด าเนินการประกวดราคา/คัดเลือกเอกชนเพ่ือร่วมลงทุน
ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแล้ว (2) เร่งด าเนินการก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน โดยให้ความส าคัญกับการบริหารผลกระทบต่อการจราจรในทุกมิติ และให้ควบคุมการ
ก่อสร้างไม่ให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 ตามมาตรการที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด (3) เร่งด าเนินการพัฒนาระบบและสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้ากับระบบขนส่งมวลชนรูปแบบอ่ืน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย ให้สามารถใช้งานได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม และ (4) การด าเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมืองภูมิภาคให้ รฟม. ให้ความส าคัญ
สูงสุดกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  
 



 

 

 

18 

14. เรื่อง  รายงานผลการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานส าหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ  รายงานผลการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณี
ว่างงานส าหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ตามกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานอันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ. 
2563 และกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของ
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  
  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 24 มีนาคม 2563 และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 เมษายน 2563 
กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ กฎระทรวงการได้รับประโยชน์
ทดแทนในกรณีว่างงานอันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563 (มาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533) และกฎระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิด
จากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 (มาตรา 79/1 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 กระทรวงแรงงานโดย
ส านักงานประกันสังคมขอรายงานข้อเท็จจริงดังนี้  
  1) จ านวนผู้มายื่นขอใช้สิทธิกรณีว่างงานเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – วันที่ 7 
พฤษภาคม 2563 จ านวน 1,028,334 ราย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มีการคัดกรองกรณียื่นซ้ าและกรณีที่ไม่ใช่ผู้ประกันตน
มาตรา 33 ออกแล้ว 
  2) กระทรวงแรงงานโดยส านักงานประกันสังคมได้พิจารณาวินิจฉัยสั่งจ่ายไปแล้ว จ านวน 568,604 
ราย เป็นเงิน 3,046 ล้านบาท ส าหรับผู้ประกันตนที่ยังเหลืออยู่จ านวน 459,730 รายนั้น อยู่ระหว่างด าเนินการ 
313,445 ราย  และผู้ประกันตนที่ยังไม่มีหนังสือรับรองการหยุดงาน จ านวน 146,285 ราย ซึ่ งได้มีการประสาน
ติดตามนายจ้าง จ านวน 50,862 แห่ง พบว่า 
   (1) นายจ้างยังคงประกอบกิจการ และยังมีการจ่ายค่าจ้างตามปกติ จ านวน 3,029 แห่ง 
จ านวนลูกจ้าง 23,129 ราย  
   (2) นายจ้างจ่ายเงินตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
จ านวน 1,066 แห่ง จ านวนลูกจ้าง 14,455 ราย   
   (3) นายจ้างยังไม่ได้รับรอง จ านวน 46,767 แห่ง จ านวนลูกจ้าง 108,701 ราย  ซึ่ง
กระทรวงแรงงานได้ระดมเจ้าหน้าที่จากกรมต่าง ๆ ประกอบด้วย กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และส านักงานประกันสังคม ติดตามประสานงาน คาดว่าจะติดตามได้ภายในวันที่ 12 
พฤษภาคม 2563  
  ส าหรับการพิจารณาวินิจฉัยส่วนที่เหลือ จ านวน 313,445 ราย ได้เพ่ิมอัตราเจ้าหน้าที่วินิจฉัย เดิมมี
จ านวน 600 คน เพ่ิมเป็น 1,200 คน และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งวันหยุดเสาร์อาทิตย์และนอกเวลาราชการทุกวัน    
ซึ่งได้สั่งการให้วินิจฉัยเพื่อให้มีการจ่ายเงินแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  
  อย่างไรก็ตาม  ส านักงานประกันสังคมเห็นประโยชน์ของลูกจ้างเป็นส าคัญและจะด าเนินการอย่าง
เต็มที่ โดยจะแก้ไขปัญหาในส่วนของผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเงินกรณีว่างงาน ให้ได้รับเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน
โดยเร็วที่สุด  
 
15. เรื่อง  รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานใน – นอก สถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานใน – นอก สถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณี 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รวมทั้งแนวทางด าเนินการในระยะต่อไป ตามท่ี 
ส านักงาน ก.พ. เสนอ สรุปสาระส าคัญดังนี้  
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  สาระส าคัญ  
  สรุปข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 จาก 134 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 94 ของส่วน
ราชการทั้งหมด 142 ส่วนราชการ สรุปข้อมูลได้ดังนี้ 
  1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (การปฏิบัติงานที่บ้าน) 

  1) ส่วนราชการร้อยละ 100 (134 ส่วนราชการ) ที่รายงาน มีการมอบหมายให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ซึ่งส่วนราชการ ร้อยละ 60 (80 ส่วนราชการ) ก าหนดสัดส่วนให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ปฏิบัติงานนอกสถานที่โดยมีการมอบหมายในหลายรูปแบบ เช่น ปฏิบัติงานที่บ้านสลับกับ
มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการแบบวันเว้นวัน สัปดาห์ละ 1 วัน สัปดาห์ละ 2 วัน หรือ สัปดาห์เว้นสัปดาห์ 
เป็นต้น โดยส่วนใหญ ่เริ่มใหป้ฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา 
   2) กลุ่มเป้าหมายหลักในการให้ปฏิบัติงานที่บ้าน คือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ มีสถานที่
พักอาศัยห่างไกลจากสถานที่ท างาน หรือผู้ที่ต้องใช้รถโดยสารสาธารณะในเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่ท างานและ
ที่พักอาศัย หรือผู้มีปัญหาด้านสุขภาพและมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ 
  2. การปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการ  
  1) ส่วนราชการก าหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานกรณีจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการ โดยส่วนใหญ่เลือกใช้การเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน ช่วงเวลา 07 .00 – 
15.00 น. และ 07.30 – 15.30 น.  
 2) ส่วนราชการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามวันเวลา
ปกติในบางลักษณะงาน โดยส่วนใหญ่ คือ งานให้บริการประชาชนงานรักษาพยาบาล งานควบคุมผู้ต้องขัง งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานตามนโยบายเร่งด่วนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) งานติดตามรายงานและพยากรณ์อากาศ งานควบคุมการจราจรทางน้ า และลักษณะงานในต าแหน่ง
ประเภทบริหารและอ านวยการ เช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้อ านวยการส านัก/กอง เป็นต้น 
  3.  แนวทางการบริหารงานของส่วนราชการ 
  1) รูปแบบการลงเวลาปฏิบัติงานผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ลงเวลาผ่านระบบออนไลน์ 
Application LINE โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information 
System - DPIS) หรือระบบโปรแกรมเฉพาะของส่วนราชการ 
  2 )  ก า ร ก า กั บ ดู แ ล แ ล ะ บ ริ ห า ร ผ ล ง า น  เ ป็ น หั ว ใ จ ส า คั ญ ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร 
ที่ส่วนราชการเน้นเพ่ือคงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ตั้งให้บรรลุผลตามเป้าหมายและให้
มั่ น ใจว่ าคุณภาพของการท า งานและการ ให้บริ ก าร ไม่ ลดลง  โดยส่ วนราชการส่ วน ใหญ่ ก าหนดให้ 
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า และให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รายงานความก้าวหน้าของงาน 
อย่างต่อเนื่องผ่าน Application LINE และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยร้อยละ 55 ก าหนดให้รายงานความก้าวหน้า
รายวัน และร้อยละ 45 ก าหนดให้รายงานความก้าวหน้ารายสัปดาห์ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่มอบหมาย 
 3 )  การน า ระบบเทค โนโลยี ดิ จิ ทั ลมาสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ ง าน  ส่ วนราชการ 
ส่วนใหญ่ใช้ Application LINE (ร้อยละ 48) Zoom (ร้อยละ 28) Microsoft Team (ร้อยละ 13) และ Cisco Webex 
(ร้อยละ 11) ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Tablet และ IPAD  
  4. ข้อจ ากัดของส่วนราชการ ในการมอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานนอกสถาน
ที่ตั้งในระยะแรก ได้แก่ การขาดความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ส าหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง และการขาดความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการใช้ เทคโนโลยีและ Application 
ในการปฏิบัติงาน ลักษณะงานบางประเภทไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ เช่น งานให้บริการประชาชน งาน
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาล งานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ งาน
ควบคุมผู้ต้องขัง งานติดตามรายงานและพยากรณ์อากาศ เป็นต้น  
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  5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน – นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ได้แก่ การพัฒนา
ระบบโปรแกรมกลางเพ่ือให้ส่วนราชการใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง เช่น ระบบงานสารบรรณ ระบบการประชุม
ออนไลน์ เป็นต้น และการจัดให้มีอุปกรณ์หรือการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่บ้าน เช่น  ค่า
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น รวมทั้งในกรณีการให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ ในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ส่วนราชการ
จะต้องมีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพและชีวิตให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม 
เช่น การมีจุดคัดกรองโดยมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและเตรียมน้ ายาล้างมือฆ่าเชื้อโรค การเตรียมหน้ากากอนามัย การ
ก าหนดระยะห่างของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  6. การด าเนินการในระยะต่อไป 
   1) ส านักงาน ก.พ. ติดตามและรายงานเกี่ยวกับผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 
จากการใช้แนวทางการปฏิบัติงานใน – นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ โดยอาจก าหนดตัวชี้วัดในเรื่องของ 
ความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย การลดค่าใช้จ่ายส านักงานเช่นด้านสาธารณูปโภค ความสามารถในการน าระบบ
เทคโนโลยีสนับสนุนการท างาน การเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ และความพึงพอใจในคุณภาพงาน คุณภาพชีวิต
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมใน
ภาพรวมต่อไป 
   2) ส่วนราชการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ อาทิ หากเห็น
ว่า มีลักษณะงานบางอย่างที่สามารถปรับวิธีการมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการได้ ก็อาจ
ก าหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้อย่างต่อเนื่อง  โดยค านึงถึงมาตรฐานการท างาน ทั้งใน
เรื่องของสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท างานที่ไม่มีสิ่งรบกวนการท างาน หรือความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย
ของทั้งข้อมูลการท างานและตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย 
   ส าหรับกรณีที่ลักษณะงานบางอย่างยังคงจ าเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง ส่วนราชการ
ควรก าหนดแนวทางด าเนินการที่ค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยตามมาตรการทางสาธารณสุขที่ต้องให้
ความส าคัญกับ การจัดการจ านวนคนที่มาปฏิบัติงาน การจัดการระยะห่างระหว่างผู้ปฏิบัติงาน การก าหนดรูปแบบ
กิจกรรมหรือระยะเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิสัมพันธ์กัน การจัดการสภาพแวดล้อมการท างานที่สอดคล้องกับ
มาตรการทางสาธารณสุข และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนหรือทดแทนก าลังคน โดยส านักงาน ก.พ. จะ
ประสานงานและขอค าแนะน าจากกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท ามาตรฐานแนวทาง
ปฏิบัติงานใน – นอกสถานที่ตั้งที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติราชการในสถานการณ์ต่าง ๆ ต่อไป 
 
16. เรื่อง รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
   1. รับทราบรายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่กระทรวงการคลัง 
(กค.) เสนอ 
   2. ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความส าคัญ ควบคุม ก ากับดูแล หน่วยงานภายใต้สังกัดส่งรายงานการเงิน
ของหน่วยงานภายในระยะเวลาที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนด หากไม่สามารถส่ง
รายงานการเงินให้กระทรวงการคลังได้ตามก าหนด ให้หน่วยงานรายงานเหตุผลหรือปัญหาอุปสรรคต่อรัฐมนตรีเจ้า
สังกัดทราบ 
   3. ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดควบคุม ก ากับดูแล หน่วยงานภายใต้สังกัดจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
   4. ให้กระทรวงการคลังก าหนดมาตรการและแนวทางในการเร่งรัด ติดตามให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานการเงินในปีต่อ ๆ ไป ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
   สาระส าคัญของเรื่อง  
   กค. รายงานว่า 
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   1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กค. ได้รวบรวมรายงานการเงินรวมภาครัฐ จ านวน 8 ,412 
หน่วยงาน จากทั้งหมด 8,431 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 99.77 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผล
การด าเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม 
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน ทุนหมุนเวียน ที่มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ จะไม่รวม
รายงานการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐได้มีมติ
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ให้ กค. แยกรายงานการเงินของ ธปท. ออก เพ่ือให้เกิดความชัดเจน เนื่องจากหนี้สินของ 
ธปท. ไม่มีความเกี่ยวข้องกับฐานะการคลังของประเทศ แต่ยังคงก าหนดให้รายงานการเงินของ ธปท. ต้องแสดงไว้ใน
รายงานการเงินรวมภาครัฐ เพ่ือให้เป็นไปตามนัยมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ                  
พ.ศ. 2561 โดยภาพรวมของรายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ ดังนี้ 

รายการ จ านวน  
(แสนล้านบาท) 

รายละเอียด 

สินทรัพย์ 296.14 เป็นสินทรัพย์ของสถาบันการเงินของรัฐ 89.17 แสนล้านบาท ของรัฐบาล
และหน่วยงานของรัฐ 206.97 แสนล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของที่ดิน
ราชพัสดุ 47.06 แสนล้านบาท เงินลงทุนภายใต้การดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 22.47 แสนล้านบาท 

หนี้สิน 205.86 เป็นหนี้สินของสถาบันการเงินของรัฐ 80.13 แสนล้านบาท และเป็นของ
รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ 125.73 แสนล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงิน
กู้ยืมระยะยาวที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
(สบน.) 53.54 แสนล้านบาท 

รายได้ 80.34 ส่วนใหญ่เป็นรายได้ภาษี 27.55 แสนล้านบาท และรายได้จากการขาย
สินค้าและบริการ 43.12 แสนล้านบาท (ร้อยละ 91 เป็นของรัฐวิสาหกิจ) 

ค่าใช้จ่าย  76.19 เป็นต้นทุนขายสินค้าและบริการ 28.78 แสนล้านบาท (ร้อยละ 98 เป็น
ของรัฐวิสาหกิจ) รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 13.55 แสนล้านบาท 
(ร้อยละ 70 เป็นของหน่วยงานของรัฐ) 

ทั้งนี้ สามารถจ าแนกเป็นรายงานเงินรวมของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ และ
รายงานการเงินรวมของ อปท. สรุปได้ดังนี้ 
    1.1 รายงานการเงินรวมของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ 
 

รายการ จ านวน  
(แสนล้านบาท) 

รายละเอียด 

สินทรัพย์ 156.36 เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 64.24 แสนล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน
ราชพัสดุ 47.06 แสนล้านบาท) รองลงมาเป็นเงินลงทุนระยะยาว 44.76 
แสนล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนภายใต้การดูแลของ สคร. 22.47 
แสนล้านบาท) 

หนี้สิน 81.87 เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว 53.57 แสนล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะ
ยาวที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สบน. 53.54 แสนล้านบาท) รองลงมาเป็น
ประมาณการหนี้สินระยะยาว 14.07 แสนล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็นประมาณ
การหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพของกองทุนประกันสังคม 13.98 
แสนล้านบาท) 

รายได้ 35.81 ส่วนใหญ่เป็นรายได้แผ่นดิน 25.19 แสนล้านบาท 
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ค่าใช้จ่าย 33.84 เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 9.43 แสนล้านบาท ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 7.52 
แสนล้านบาท ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 6.03 แสนล้าน
บาท และค่าใช้จ่ายบ าเหน็จบ านาญ 2.94 แสนล้านบาท 

     1.2 รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ 
รายการ จ านวน  

(แสนล้านบาท) 
รายะเอียด 

สินทรัพย์ 158.07 รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินของรัฐ 
- สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 91.29 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) 28.13 แสนล้านบาท 
รองลงมาเป็นธนาคารออมสิน 26.80 แสนล้านบาท และธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 19.07 แสนล้านบาท  
- หนี้สินรวมทั้งสิ้น 80.27 แสนล้านบาท ส่วนใหญเป็นของธนาคารกรุงไทย
ฯ 25.12 แสนล้านบาท รองลงมาเป็นธนาคารออมสิน 25.71 แสนล้านบาท 
และ ธ.ก.ส. 17.73 แสนล้านบาท  
- รัฐวิสาหกิจที่มีผลขาดทุน 1 แห่ง คือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีผลขาดทุน 0.0117 แสนล้านบาท 
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินของรัฐ 
- สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 66.78 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นของบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) (ปตท.) 24.19 แสนล้านบาท รองลงมาเป็นการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย 9.23 แสนล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) 6.44 แสนล้านบาท 
- หนี้สินรวมทั้งสิ้น 45.77 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นของ ปตท. 11.30 
แสนล้านบาท รองลงมาเป็น รฟท. 5.99 แสนล้านบาท และองค์การ
คลังสินค้า 5.92 แสนล้านบาท 
- รัฐวิสาหกิจที่มีผลขาดทุนสูงสุด คือ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
0.19 แสนล้านบาท รองลงมาเป็นองค์การคลังสินค้า 0.14 แสนล้านบาท 

หนี้สิน 126.04 
รายได้ 41.69 
ค่าใช้จ่าย 38.57 

    1.3 รายงานการเงินรวมของ อปท. 
 
 

รายการ จ านวน  
(แสนล้านบาท) 

รายละเอียด 

สินทรัพย์ 7.51 ส่วนใหญ่เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร 3.96 แสนล้านบาท เงินลงทุน
ระยะสั้น 1.95 แสนล้านบาท 

หนี้สิน 1.82 ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายค้างจ่าย 1.11 แสนล้านบาท โดยมีเงินสะสมของ 
อปท. 5.69 แสนล้านบาท ประกอบด้วย เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ 
2.78 แสนล้านบาท (ไม่รวมเงินสะสมส่วนของกรุงเทพมหานคร) 

รายได้ 6.82 ส่วนใหญ่เป็นภาษีจัดสรรจากรัฐบาล 3.31 แสนล้านบาท เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 2.82 แสนล้านบาท 

ค่าใช้จ่าย 6.10 ส่วนใหญ่เป็นเงินเดือน 1.60 แสนล้านบาท เป็นค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง และ
ครุภัณฑ์ 1.33 แสนล้านบาท 

   2. รายงานการเงินรวมของ ธปท.  
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รายการ จ านวน  
(แสนล้านบาท) 

รายละเอียด 

สินทรัพย์ 77.13 สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 63.19 แสนล้านบาท 
รองลงมาเป็นเงินสดและเงินฝาก 6.29 แสนล้านบาท 

หนี้สิน 84.25 หนี้สินส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้ ธปท. 49.62 แสนล้านบาท รองลงมาเป็น
ธนบัตรออกใช้ (บัญชีทุนส ารองเงินตรา) 17.14 แสนล้านบาท 

รายได้ 1.58 รายได้ส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยรับ 1.42 แสนล้านบาท 
ค่าใช้จ่าย 3.01 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นการชดเชยการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศสุทธิ 1.92 แสนล้านบาท 
   3. ผลการวิเคราะห์ที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
    3.1 หนี้สินรวมของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ 81.87 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงิน
กู้ยืมระยะยาวของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 53.54 แสนล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 65.40) และประมาณการ
หนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพของกองทุนประกันสังคม 13.98 แสนล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 17.08) ดังนั้น 
จึงควรบริหารการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้กองทุนประกันสังคมเป็นหลักประกันที่มั่นคง  
    3.2 ค่าใช้จ่ายรวมของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ 33.84 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 9.43 แสนล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 27.87) ทั้งนี้ ส่วนราชการควรปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับโครงสร้างของส่วนราชการ 
   4. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ส่งข้อมูลรายงานการเงินภายในระยะเวลา 
90 วัน ตามมาตรา 70 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จ านวน 67 หน่วยงาน 
ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ จ านวน 27 หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ จ านวน 3 หน่วยงาน และ อปท. จ านวน 37 หน่วยงาน 
และหน่วยงานของรัฐที่ไม่ส่งรายงานการเงิน จ านวน 19 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ จ านวน 4 หน่วยงาน 
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 4 หน่วยงาน และ อปท. จ านวน 11 หน่วยงาน  
 
17. เรื่อง กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ  
ที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้มีมติเห็นชอบแล้วในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 ตามที่ 
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  
  สาระส าคัญของกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ 
  1. สรุปสถานการณ์และปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
  1.1 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   ณ เดือนเมษายน 2563 มีจ านวนผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกอย่างน้อย 3.348 ล้านคน กระจาย
ตัวอยู่ใน 212 ประเทศและเขตปกครองตนเอง โดยการระบาดในภูมิภาคต่าง ๆ ยังคงมีแนวโน้มการระบาดอย่าง
ต่อเนื่อง และเริ่มมีการระบาดรุนแรงขึ้นในทวีปอเมริกาใต้ ท าให้หลายประเทศยังคงมาตรการจ ากัดการเคลื่อนที่ของ
ประชาชน และการป้องกันหรือห้ามการเดินทางระหว่างประเทศ แม้ว่าบางประเทศจะสามารถควบคุมการระบาดได้
ในระดับหนึ่ง และเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการภายในประเทศ เพ่ือให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศสามารถ
ด าเนินการไปได้ แต่การเดินทางระหว่างประเทศก็ยังคงอยู่ในวงจ ากัด เนื่องจากประเทศอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ยังคงไม่
สามารถควบคุมการระบาดได้ 
  ส าหรับประเทศไทย ภายหลังจากรัฐบาลเริ่มบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ อาทิ การจ ากัดการเดินทาง           
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและการงดกิจกรรมบางประเภท ท าให้สถานการณ์การระบาดในช่วงเดือนเมษายน
มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นโดยเริ่มพบผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ  เพ่ือให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศสามารถขับเคลื่อนได้เป็นล าดับ 
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  1.2 ปัจจัยส าคัญท่ียังคงส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยปี 2563 สรุปได้ดังนี้ 
  1) ความไม่แน่นอนของการสิ้นสุดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  : 
ปัจจัยที่จะยุติการระบาดในขณะนี้มีเพียงปัจจัยเดียว คือ การค้นพบวัคซีนที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น คาดว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จะคงอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะต่อไปโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและ
บริการ 
  2) แนวโน้มการหดตัวของเศรษฐกิจโลก : จากการประมาณการของหน่วยงานระหว่าง
ประเทศ ณ เดือนเมษายน 2563 คาดว่า เศรษฐกิจโลกจะมีแนวโน้มหดตัวประมาณร้อยละ 2 – 3 ในปี 2563 ซึ่ง
ส่งผลโดยตรงต่อเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจส าคัญของไทยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการลงทุนและการบริโภคของ
ภาคเอกชนภายในประเทศ การผลิตในภาคอุตสาหกรรม และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ แม้ว่าการส่งออกของ
ไทยในเดือนมีนาคม 2563 จะขยายตัวในระดับร้อยละ 4.17 ก็ตาม ท าให้ทางเลือกในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในด้านต่าง ๆ ของปี 2563 และในระยะถัดไป จึงมีอยู่อย่างจ ากัด และจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการกระตุ้นให้
เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพ่ือลดผลกระทบจากการหดตัวของภาคเศรษฐกิจส าคัญ  รวมทั้งจ าเป็นต้องใช้
ทรัพยากรของภาครัฐในการลงทุนเพ่ือพยุงเศรษฐกิจและเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก 
  3) การจ้างงานภายในประเทศ : การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผล
โดยตรงต่อการจ้างงานในสาขาการท่องเที่ยวและกิจการเกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ ที่มีแรงงานกว่า 4 ล้านต าแหน่ง โดยในกรณี
ที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดภายในประเทศให้อยู่ในวงจ ากัด แต่ประเทศอ่ืน ๆ ยังไม่สามารถควบคุมการ
ระบาดได้ คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการจ้างงานภายในประเทศเพ่ิมขึ้น เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจะขยายตัว
จากภาคท่องเที่ยวและบริการไปสู่ภาคอุตสาหกรรม    
   1.3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของ
ประชาชน ในประ เทศ  และการหดตั ว ของ เศรษฐกิ จ โ ลกแล้ ว  ยั ง ส่ ง ผลกระทบในด้ าน อ่ืน  ๆ  เ ช่ น  
การหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตในระดับโลก (Global Supply Chain Disruption) ซึ่งส่งผลต่อการผลิตสินค้าขั้น
สุดท้าย การขาดแคลนสินค้าจ าเป็น (เวชภัณฑ์ ยา อาหาร) การเดินทางระหว่างประเทศ และวิถีชีวิตของประชาชนท า
ให้ประเทศต่าง ๆ เริ่มตระหนักถึงการกลับมาสร้างความมั่นคงและขีดความสามารถในการรองรับวิกฤตของประเทศ  
ซึ่งจากวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเบื้องต้นคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะน าไปสู่ความ
ปกติใหม่ (New Normal) ดังนี้ 
  1) การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่การผลิต จากเดิมที่ประเทศต่าง ๆ ได้ใช้กลยุทธ์ในการ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในภาคการผลิตกระจายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ เพื่อลดต้นทุนของสินค้า
ขั้นสุดท้าย คาดว่าจะมีการกระจายฐานการผลิตไปในประเทศอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพในการผลิตใกล้เคียงกัน เพ่ือลดความ
เสี่ยงของการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตและอุตสาหกรรมบางประเภทที่เป็นความมั่นคงของประเทศ อาทิ ยา 
เวชภัณฑ์ มีแนวโน้มที่จะกลับไปผลิตภายในประเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงของการขาดแคลนในช่วงวิกฤต และอาจมีการ
ก าหนดมาตรการห้ามส่งออกสินค้าบางประเภทที่จะส่งผลต่อความม่ันคงของประเทศ ซึ่งอาจท าให้กระแสโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) ที่เกิดขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงไปสู่การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศมากขึ้น และสร้าง
ความสามารถในการพ่ึงพาตัวเองและความยืดหยุ่นในระบบเศรษฐกิจเพ่ือให้สามารถรองรับผลกระทบในกรณีท่ีเกิดวิกฤต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 2) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลจะเร่งตัวขึ้นและมีบทบาทมากขึ้นทั้งในด้าน
การด าเนินธุรกิจ การค้า การบริการ และวิถีชีวิตของประชาชนที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ าวันมากขึ้นทั้งใน
ด้านการซื้อขายสินค้าและบริการ นันทนาการ การศึกษา และแม้กระทั่งรูปแบบการจ้างงานและวิธีการท างานทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจ าเป็นต้องเร่งสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการหา
ความรู้และสร้างรายได้ 
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 3) การ เดินทางระหว่างประเทศภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้ อ ไวรั ส 
โคโรนา 2019 คาดว่าจะไม่สามารถฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากความเชื่อมั่นของประชาชน ประกอบกับประเทศ
ต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะก าหนดมาตรการด้านสุขภาพของผู้ที่จะเดินทางระหว่างประเทศทั้งในส่วนของประเทศต้นทาง
และประเทศปลายทาง เพ่ือป้องกันการระบาดซ้ าของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้ 
ซึ่งแม้ว่าจะสามารถค้นพบวัคซีนที่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แต่คาดว่าประเทศต่าง ๆ อาจจะ
ไม่สามารถจัดหาวัคซีนให้เพียงพอกับประชากรภายในประเทศได้ในระยะเวลาอันสั้น  
  1.4 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
   จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังมีความไม่แน่นอนของการสิ้นสุดการ
ระบาดและแนวโน้มการหดตัวของเศรษฐกิจโลก  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของไทย  และได้
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะการจ้างงาน การประกอบอาชีพของประชาชน และการด าเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ ท าให้จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรของภาครัฐและความสามารถในการจัดหาทรัพยากรในการพยุงเศรษฐกิจ
เพ่ือลดผลกระทบของประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ เพ่ือรักษาการจ้างงานในภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้ 
จากแนวโน้มความปกติใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ประเทศไทย
จ าเป็นต้องปรับโครงสร้างเพ่ือลดการพ่ึงพาการส่งออกและการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มาสู่การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยประกอบการอย่างมีเหตุผล  
พอประมาณและมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของประเทศจากภายในอัน
จะช่วยให้มีความสามารถในการต้านทานผลกระทบ (Resilient) จากวิกฤตท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตด้วย  
 2. หลักการ 
  จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและ
ข้อจ ากัดของทางเลือกในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส านักงานฯ เห็นควรก าหนดหลักการในการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ ในระยะต่อไป ดังนี้ 
  2.1 มุ่งเน้นการฟ้ืนฟูและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก โดยให้ความส าคัญต่อสาขา
เศรษฐกิจของประเทศที่ยังคงมีความได้เปรียบและมีโอกาสที่จะสร้างการเติบโตให้กับประเทศในช่วงหลัง  
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น เกษตรอัจฉริยะ เกษตรมูลค่าสูง เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรม
อาหาร Bio- Economy การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน อุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality 
Industry) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งให้ความส าคัญต่อกิจกรรมและธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพและโอกาส   
  2.2 มุ่งเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างอาชีพสามารถรองรับแรงงานส่วนเกินที่อพยพ
กลับท้องถิ่นและชุมชน 

2.3 มุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งในด้านก าลังคน แผนงานโครงการและการลงทุน 
  2.4 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพ้ืนที่และภาคส่วนอ่ืนๆ ในสังคม เช่น ภาคเอกชน 
มูลนิธิ และภาควิชาการ 
 
 3. แนวทางการด าเนินการ 

การใช้จ่ ายเงินกู้ภายใต้แผนฟ้ืนเศรษฐกิจและสั งคมภายใต้บัญชีท้ายพระราชก าหนด 
มีวัตถุประสงค์ในการพยุงเศรษฐกิจในภาวะวิกฤตและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้กลับสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม  
ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดในประเทศและในระดับโลกยังมีความไม่แน่นอนของการสิ้นสุด  
การระบาด และยังคงมีความเสี่ยงที่ประเทศไทยอาจเกิดการระบาดซ้ า ดังนั้น การใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้  
พระราชก าหนดควรต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดในแต่ละช่วงเวลา 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
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  3.1 ขับเคลื่อนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายในประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้าง
การมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน   
  3.2 สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้สามารถรองรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไป อาทิ การสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร เวชภัณฑ์ พลังงาน ดิจิทัล  ระบบโลจิสติกส์  
  3.3 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือลดการพ่ึงพาการส่งออกและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ในเชิงปริมาณไปสู่การผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากขึ้น 
  3.4 สร้างระบบการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในการพัฒนา/ปรับเปลี่ยนทักษะให้สอดรับกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 
 4. กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ วงเงิน 400,000 ล้านบาท  
  4.1 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชน เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน 
ผู้ประกอบการ แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นิสิตนักศึกษาที่อยู่ระหว่าง
การเรียนและผู้ที่จบการศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน แรงงานในระบบและนอกระบบ และผู้ว่างงาน 
  4.2 หลักเกณฑ์ของโครงการที่เข้าข่ายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

1) โครงการที่มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 13 ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ 

2) การด าเนินโครงการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ประสิทธิผล (Efficiency) การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ของ
ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ การกระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมทั้งในระดับพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย
(Equity) ความยั่งยืนของการด าเนินการ (Sustainability) ความโปร่งใส (Transparency) การป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่นและการตรวจสอบได้ (Accountability) โดยจะต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
อย่างต่อเนื่อง     
  นอกจากนี้ยังอาจต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

3) โครงการที่สามารถสร้างการจ้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน การพัฒนาเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ในชุมชน การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของชุมชนกับตลาดภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

4) โครงการที่เป็นการเพ่ิมศักยภาพในสาขาการผลิต การบริการที่ยังคงมีความได้เปรียบและเป็น
ที่ต้องการของตลาด รวมทั้งมีโอกาสในการเติบโตในช่วงหลังจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย
พิจารณาน าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) มาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน 

5) โครงการที่สามารถกระตุ้นการบริโภค และการผลิตภายในประเทศในช่วงครึ่งหลังของ                
ปี 2563 

6) โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน และสนับสนุน
การเพ่ิมศักยภาพของภาคการผลิตและภาคการบริการของประเทศ 

 
 

  4.3 ขอบเขตแผนงาน/โครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
  แผนงาน/โครงการที่จะขอรับการจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนด เป็นโครงการที่ มีความ
สอดคล้องกับหลักการในข้อ 2 และแนวทางตามข้อ 3 รวมทั้งส่งผลต่อการปรับโครงสร้างให้สามารถตอบสนองความ
ปกติใหม่ (New Normal) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยมีขอบเขต
แผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
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1) แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ โดย
ครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ : 
    1.1) ภาคเกษตรกรรม : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่ โดย 

   - ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต วางระบบกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย  

   - ปรับระบบการท าการเกษตร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีศักยภาพปรับรูปแบบการท า
การเกษตรไปสู่การท าเกษตรอัจฉริยะและเชื่อมโยงการผลิตภาคการเกษตรให้สามารถเข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรม โดย
ประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีเกษตรแม่นย าในกระบวนการผลิต เพ่ือปรับระบบการผลิตสู่เกษตร
สมัยใหม่ ทั้งนี้ ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศเป็น
หลัก 

   - สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
สินค้า Premium และความหลากหลายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถค้าขายออนไลน์ผ่านตลาด 
e-Commerce ทั้งท่ีเป็น e-Marketplace หรือ Social Commerce ด้วยต้นทุนการขนส่งและการตลาดที่แข่งขันได้  
    1.2) ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน :ฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาด โดยท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน สนับสนุนการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่
มีเทคโนโลยีขั้นสูงและทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐ สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะ
แรงงานให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ขยายการจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ (Testing 
Center) ในภาคอุตสาหกรรมส าคัญ  
    1.3) ภาคท่องเที่ยวและบริการ : มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (Responsible 
Tourism) อุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกในเมืองหลักและเมืองรอง เพ่ือยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและบริการที่
เกี่ยวข้องให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งมาตรฐานด้านสาธารณสุขและด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยด้านสุขภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับความสามารถ
ในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) ของแหล่งท่องเที่ยว  สร้างและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เป็น
แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการ และฝึกอบรมและพัฒนา
ผู้ประกอบการ ตลอดจนพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการให้บริการให้มีความพร้อมใน
การให้บริการ 
    ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนา
ที่สามารถพลิกฟ้ืนกิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ อาจ
ก าหนดให้มีรูปแบบการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ ประสบ
ความส าเร็จในแต่ละด้านเพ่ือท าหน้าที่พ่ีเลี้ยงถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ   

2) แผนงานฟื้นฟู เศรษฐกิจท้องถิ่ นและชุมชน : ส่ ง เสริม ให้ เกิดกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกิดข้ึนในท้องถิ่นชุมชน โดย  
    2.1)  พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน ได้แก่ การปรับปรุง ส่งเสริมเกษตรกรรมตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรผสมผสาน เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรรายย่อย และพัฒนาสินค้าชุมชน 
(OTOP) การท่องเที่ยวชุมชน และบริการที่เกี่ยวเนื่องบนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป และการใช้นวัตกรรม ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษา 
รวมถึงการรวมกลุ่มกันด าเนินกิจกรรมของชุมชน เพ่ือน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้อย่างยั่งยืน  
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2.2) พัฒนาการตลาดและสิ่งอ านวยความสะดวก โดยส่งเสริมพัฒนาการตลาด
ตามแนวทางความปกติใหม่ (New Normal) ที่มีการรักษาระยะห่าง การรักษาความสะอาด และการป้องกัน
โรคติดต่ออย่างเคร่งครัด และส่งเสริมการเปิดตลาดสู่ภายนอกโดยใช้ระบบการตลาดออนไลน์ รวมทั้งการพัฒนาสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่จ าเป็นเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนและเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing 
Economy) 

2.3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณประโยชน์ระดับชุมชน 
ได้แก่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
รวมทั้งเป็นแหล่งจ้างแรงงาน  

2.4) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยให้หน่วยงาน องค์กร และ
สถาบันการศึกษาสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและชุมชน  

2.5) เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยดึงดูดคนรุ่นใหม่ 
ผู้ประกอบการที่มีความรู้และศักยภาพกลับคืนถิ่นเพ่ือไปประกอบกิจการในท้องถิ่นของตนเอง 

ทั้งนี้  การด าเนินโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ชุ ม ชน  ค ว ร ให้ ค ว ามส า คั ญกั บก า รด า เ นิ น โ ค ร งกา รที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด กา ร ส ร้ า ง ง านและสร้ า ง อ าชี พ  
ในท้องถิ่นและชุมชนในระยะยาว โดยเฉพาะผู้จบการศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพ่ือเพ่ิมความเข็มแข็งของ
เศรษฐกิจระดับชุมชนและก่อให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ชนบทได้อย่างยั่งยืน  
   3) แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน : 
จัดท ามาตรการด้านภาษีและหรือมิใช่ภาษี  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการรายย่อย 
การใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศเป็นหลักและการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงหลังจากสถานการณ์การระบาดยุติ
แล้ว  
   4) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความ ม่ันค งทา ง เ ศ รษฐกิ จ  ยกร ะดั บ โ ค ร งส ร้ า งพื้ น ฐ าน  และสนั บสนุ น ก ร ะบวนกา รผลิ ต เพื่ อ 
การพัฒนาประเทศในระยะต่อไป  : มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจทางด้านการค้า การลงทุน การผลิตและการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ รวมถึง
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ได้ด าเนินการในข้อ 1) และข้อ 2) ให้เป็นไปอย่างสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐานบน
ต้นทุนที่แข่งขันได้ ได้แก่ 
  4.1) การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าและระบบชลประทาน โดยการพัฒนาแหล่งกักเก็บ
น้ าทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก น้ าบาดาลที่มีความพร้อมในการด าเนินการ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยภาคการเกษตรให้
มีน้ าใช้เพียงพอต่อการเพาะปลูกแล้ว ยังเป็นการกระจายเม็ดเงินลงทุนไปในพ้ืนที่ต่าง ๆ และจะเป็นการช่วยเพ่ิมปริมาณ
การกักเก็บน้ าของประเทศเพ่ือรองรับในกรณีภัยแล้ง และอุทกภัยในอนาคตได้ด้วย 
  4.2) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์  โดย 

 - ก า ร พั ฒ น า / ป รั บ ป รุ ง โ ค ร ง ข่ า ย ค ม น า ค ม ใ น รู ป แ บ บ ต่ า ง ๆ  
ให้สามารถเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าจากชุมชน/ท้องถิ่นสู่ประตูการค้าหรือจุดต้นทางการเดินทาง  
ที่ส าคัญของประเทศได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และมีต้นทุนลดลง  

 - การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ศูนย์รวบรวมและกระจาย
สินค้า โดยให้ความส าคัญกับโครงการที่ช่วยสนับสนุนให้สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม  
  4.3) การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนเกิดการวิจัยและพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มภายในประเทศในลักษณะบูรณาการ ทั้งในส่วนของการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต การประกอบอาชีพของประชาชนทั้งในระดับครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน  ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงรองรับการประกอบธุรกิจในภาคการผลิตและภาคบริการในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะ
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เกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร  5G  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในอนาคต ตอบสนองต่อความ
ต้องการใช้งานของทุกภาคส่วน ครอบคลุมและทั่วถึง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการค้าออนไลน์
ภายในประเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ  เพ่ือให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ชุมชนหรือ
วิสาหกิจชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลผลิตของชุมชน   
 
18. เรื่อง ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงบประมาณเสนอดังนี้ 
  1. รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 
  2. เห็นชอบการปรับปรุงข้อเสนอการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่
น ามาจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... และข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. .... 
  3. มอบหมายให้ส านักงบประมาณน าข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปเปิดเผยในเว็บไซต์ของส านักงบประมาณ (www.bb.go.th) และจัดพิมพ์ร่าง
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... และเอกสารประกอบ เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และน าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....  
โดยการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ส านักงบประมาณ (www.bb.go.th) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563 มีผู้เข้าชม
จ านวน 9,150 ครั้ง มีผู้แสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วย จ านวน 123 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 1.3 ของจ านวนผู้เข้า
ชมทั้งหมด ทั้งนี้ ส านักงบประมาณได้น าผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐด้วยแล้ว 
  2. การปรับปรุงข้อเสนอการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      2.1 จากผลการรับฟังความคิดเห็นตามข้อ 1 ประกอบกับผลการตรวจสอบรายละเอียดการโอน
งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็น กรณีงบประมาณ
ของหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน หน่วยงาน
ในก ากับของรัฐ ทุนหมุนเวียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนและได้เบิกจ่ายเงิน
จากคลังไปเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือเป็นรายได้ของหน่วยรับงบประมาณแล้ว ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกามีข้อสังเกตว่า 
ถ้าหน่วยงานดังกล่าวสมัครใจส่งคืนเงินที่ได้เบิกจ่ายจากคลังแล้วภายในปีงบประมาณเดียวกันกับปีงบประมาณที่เบิก
จ่ายเงินจากคลังในลักษณะของเงินเบิกเกินส่งคืน ก็อาจน ามาจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
พ.ศ. .... ได้ ดังนั้น จึงมีข้อจ ากัดไม่สามารถโอนงบประมาณท่ีมิได้เป็นการคืนเงินในลักษณะของการเบิกเกินส่งคืนได้  
  ในชั้นนี้ ส านักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีการปรับปรุงข้อเสนอการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 11,942.4021 ล้านบาท จากผลการพิจารณาตามที่คณะรัฐมนตรีได้
มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 จ านวน 100,395 ล้านบาท เป็นจ านวน 88,452.5979 ล้นบาท เพ่ือไปตั้ง
ไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
      2.2 การปรับปรุงข้อเสนอการโอนงบประมาณดังกล่าวมีผลให้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่น ามาจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ .... จ าแนกตามงบประมาณ
ของหน่วยรับงบประมาณ (Function) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุน

http://www.bb.go.th/
http://www.bb.go.th/
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หมุนเวียน และงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการช าระหนี้ภาครัฐ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่                  
21 เมษายน 2563 
  3. ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 
      ส านักงบประมาณได้จัดท าข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ให้
เป็นไปตามข้อเสนอการโอนงบประมาณท่ีปรับปรุงแล้วตามข้อ 2 โดยในส่วนของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการช าระหนี้
ภาครัฐที่น าไปจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... และงบประมาณที่ได้รับจากการโอนและ
น าไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จะมีผลต่อสัดส่วน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการช าระคืนต้นเงินกู้ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระต่องบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นต่ อ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี  แต่อย่ างไรก็ตาม สัดส่ วนดั งกล่ าวยั งอยู่ ในกรอบสัดส่ วนตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง ก าหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ประกอบกับส านักงบประมาณได้ขอความร่วมมือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี และได้ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ให้มีความ
เหมาะสมตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว  
 
19. เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
   1. เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือ
รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
   2. ให้ส านักงบประมาณน าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามที่ได้ปรับปรุงรายละเอียดแล้ว ไปด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 19 
ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 
   3. เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   สาระส าคัญของเรื่อง  
   1. การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยรับ
งบประมาณได้ส่งค าขอปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด รวมทั้งสิ้น 51,861.5 ล้านบาท 
ส านักงบประมาณได้พิจารณารายละเอียดการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไป
ตามแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 15 เมษายน 2563 แล้วเห็นสมควรปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ จ านวน 40,325.6 
ล้านบาท เพื่อน าไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวอยู่ภายใน
วงเงินรวมของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 3,300,000 ล้านบาท โดยมีหน่วยรับ
งบประมาณที่มีการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณจ านวนมากที่สุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ รัฐวิสาหกิจ จ านวน 
9,517.5 ล้านบาท กระทรวงกลาโหม จ านวน 8,112.8 ล้านบาท ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี จ านวน 3,320.1 ล้านบาท กระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 2,720.2 ล้านบาท และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวน 2,117.9 ล้านบาท 
   จากการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือรองรับ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีผลให้โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตลอดจนงบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามกลุ่มงบประมาณ และจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และวันที่ 
24 มีนาคม 2563 ทั้งนี้  ส านักงบประมาณได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ครบถ้วนแล้ว 
   2. การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   เนื่องจากการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มี
ผลกระทบต่อวงเงินรวมของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่มีผลกระทบต่ อโครงสร้าง
งบประมาณและวงเงินงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณจากที่เคยได้รับฟังความคิดเห็นไว้เมื่อวันที่ 25 มีนาคม – 
8 เมษายน 2563 ดังนั้น จึงเห็นสมควรน าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่
ได้ปรับปรุงรายละเอียด เพ่ือรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตาม
ข้อเสนอดังกล่าว ไปด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ตามนัยมาตรา 19 ของ
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ . 2562 โดยปรับปรุง
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไว้เมื่ อวันที่ 15 เมษายน 2563 
ซึ่งจะท าให้สามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ต่อสภา
ผู้แทนราษฎรได้เร็วขึ้น 
   ดังนั้น ส านักงบประมาณจึงเห็นสมควรปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในส่วนที่จะต้องด าเนินการต่อไป ดังนี้ 
    2.1 กระบวนการจัดท างบประมาณ มีข้ันตอนและกิจกรรม ดังนี้ 
     1) การรับฟังความคิดเห็นการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2563 และคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 
     2) การจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564 และเอกสารประกอบ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2563 และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเอกสารประกอบ
งบประมาณ ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563  
    2.2 กระบวนการอนุมัติงบประมาณ มีข้ันตอนและกิจกรรม ดังนี้  
     1) สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ี 1 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2563 (โดยประมาณ) 
     2) สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ี 2 - 3 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2563 (โดยประมาณ) 
     3) วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2563 (โดยประมาณ) 
     4) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี น าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 (โดยประมาณ) เพ่ือประกาศ
บังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป 
 

ต่างประเทศ 
20. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ การค้าและการพัฒนาแห่ง
ประเทศแคนาดากับส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ การค้าและการ
พัฒนาแห่งประเทศแคนาดา (ฝ่ายแคนาดา) กับส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) (ร่างบันทึกความเข้าใจฯ) และ
เห็นชอบให้เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในบันทึ กความเข้าใจฯ ตามที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ  

กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมร่างบันทึกความเข้าใจจากที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติอนุมัติหรือ
ให้ความเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้
สามารถด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558   
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ การค้า และการพัฒนาแห่งประเทศ
แคนาดากับส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) (ร่างบันทึกความเข้าใจฯ) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกรอบความร่วมมือ
เกี่ยวกับการให้บริการและฝึกอบรมในแบบการพัฒนาหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีที่ยั่งยืน
และได้รับการรับรอง ซึ่งจะเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศไทยในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามด้านความ
มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยของวัตถุนิวเคลียร์และรังสีในสถานประกอบการ เช่น 
เครื่องฉายรังสีต่าง ๆ ในโรงพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุโจรกรรมวัตถุดังกล่าว 
ซึ่งสามารถน าไปผลิตอาวุธ เช่น ระเบิดกัมมันตรังสี (Dirty Bomb) ได้ โดยฝ่ายแคนาดาจะจัดหาความเชี่ยวชาญทาง
วิชาการให้แก่ ปส. เพื่อช่วยเหลือประเทศไทยในการพัฒนาโครงการฝึกอบรมในรูปแบบไม่เป็นตัวเงินและแบบให้
เปล่ามูลค่าสูงสุด 1,200,000 ดอลลาร์แคนาดา (27,708,000 บาท) โดยมีก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นภายในวันที่               
30 มิถุนายน 2563 และสิ้นสุดภายในระยะเวลา 2 ปี 
 
21. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไปของงาน 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับโลก         
ที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน (ASEAN Declaration on Human Resources Development for The Changing 
World of Work)กรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้กระทรวง
แรงงานสามารถด าเนินการได้โดยให้น าเสนอรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับ
จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558  และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รับรอง
ร่างปฏิญญาอาเซียน ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ 
  สาระส าคัญ 
  ร่างปฏิญญาอาเซียน ฯ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน โดย
ให้ความส าคัญของผลกระทบที่ เกิดขึ้นกับโลกของงานอันมีสาเหตุจากการปฏิวัติ อุตสาหกรรม ครั้ งที่  4                          
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและกระแสการส่งเสริมงานที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อมโดย             
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีต่อก าลังแรงงานให้สามารถใช้
ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของอนาคตของงานได้ ซึ่งมาตรการส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  การพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน 
  1) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงวัย  บ่มเพาะวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างความ
ตระหนักแก่แรงงานเยาวชนและนายจ้างถึงความส าคัญของการลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพ่ือปรับตัวต่อ
โลกแห่งการท างานที่ก าลังเปลี่ยนแปลง รวมถึงการศึกษาและการฝึกอบรม  
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  2) การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและโอกาสการจ้างงานส าหรับทุกคน 
โดยเฉพาะสตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ  ปรับปรุงการศึกษาและการจ้างงานที่ครอบคลุมส าหรับทุกคน โดยเฉพาะ
การปรับปรุงการเข้าถึงและคุณภาพของการฝึกอบรมทักษะฝีมือ ตลอดจนโอกาสในการมีงานท าส าหรับทุกคน 
โดยเฉพาะผู้หญิง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล และลูกจ้างในสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง 
  3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สร้างความพยายามที่จะมีกรอบแผนงานเชิงนโยบายที่ชัดเจน              
ในระดับชาติ และ/หรือแผนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือมุ่งสู่การปรับปรุงนโยบายที่มีความสอดคล้อง และให้
เกิดความตระหนักในประเด็นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่คาบเก่ียวกับนโยบายทางการศึกษา การฝึกอบรม และ
ตลาดแรงงาน รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม  
  4) การเพิ่มบทบาทของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและการฝึกงาน เพ่ือมุ่งสู่โอกาสในการมีงานท าที่ดีกว่า 
ความสามารถในการท างาน รายได้ที่สูงขึ้น ความมั่นคงในการท างาน คุณภาพของงาน และความสามารถในการ
แข่งขันของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้กรอบแผนงานของแต่ละประเทศสมาชิก 
  5) การส่งเสริมนโยบายและข้อริเริ่มเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่รวมขั้นตอนหลักของการศึกษา
และการฝึกอบรมไว้ด้วยกัน [เช่น การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Technical Vocational 
Education and Training: TVET) อุดมศึกษา] และการพัฒนาทักษะฝีมือในองค์กรต่างๆ เพ่ือให้มีทักษะฝีมือที่
จ าเป็นในปัจจุบันและในอนาคต และมีการเคลื่อนย้ายด้านอาชีพและการพัฒนาสายงานอาชีพ 
  6) การเสริมสร้างความเป็นผู้น าของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาสนับสนุน
ความเป็นหุ้นส่วนอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน   สร้างแรงจูงใจและยอมรับทรัพยากรที่เอกชนได้ลงทุน
ไปในการฝึกอบรมทักษะฝีมือ การฝึกงาน และการฝึกหัดอาชีพ 
  7) การส่งเสริมการใช้ TVET  อธิบายให้เห็นถึงโอกาสที่ดีและการมีงานท า การเปลี่ยนผ่านจาก
โรงเรียนไปยังการท างาน ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน TVET  ให้การสนับสนุนผู้หญิง 
เด็กผู้หญิง และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเพื่อการเข้าสู่สายงาน TVET ในรูปแบบใหม่ ส่งเสริมมาตรฐานสมรรถนะ TVET  และ
การรับรองท่ีสอดคล้องกันในประเทศสมาชิกอาเซียน 
  8) การส่งเสริมอุปสงค์ที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะขับเคลื่อนใน TVET และอุดมศึกษา ก าหนด
หลักสูตรและการประเมิน และการจ้างบุคลากรมีคุณภาพด้านการสอนโดยมีงานวิจัยที่ทันสมัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่
ก้าวไกลที่จะตอบสนองความต้องการด้านตลาดแรงงานซึ่งจะน าไปสู่การเสริมสร้างความร่วมมือกับสถาบันทาง
การศึกษาและการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
  9) การปรับปรุงคุณภาพข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดแรงงานและการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว              
ตามความเหมาะสม เพ่ือมุ่งสู่ระบบข้อมูลข่าวสารด้านตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและมีการเชื่อมโยงกัน รวมถึง
คาดการณ์ล่วงหน้าในเรื่องทักษะฝีมือเพ่ือส่งเสริมความสามารถของรัฐบาล สถาบันการศึกษา  ภาคธุรกิจ และผู้มี                  
ส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในการส่งเสริมการศึกษาและการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  10) การส่งเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค เพ่ือสร้างความม่ันใจในการเข้าถึงสาธารณูปโภคที่ส าคัญ
ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งจะก่อให้เกิดโอกาสจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 
  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย 
  11) การเสริมสร้าง/จัดตั้งหน่วยงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างสาขาการศึกษา                
การฝึกอบรม การพัฒนาอุตสาหกรรม และการบริหารด้านแรงงาน เพ่ือมุ่งสู่การปรับปรุงความสอดคล้อง               
ทางนโยบายในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความคาบเกี่ยวกัน 
  12) การจัดตั้งคณะกรรมาธิการอาเซียน ว่าด้วยการอาชีวศึกษา (ASEAN TVET Council: 
ATC) เพ่ือเป็นเวทีส าหรับการประสานงาน ศึกษาวิจัย และการพัฒนาด้านวัตกรรม รวมถึงการติดตามแผนงานระดับ
ภูมิภาคที่จะสนับสนุนความก้าวหน้าด้าน TVET ในภูมิภาค 
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  13) การส ารวจจัดตั้งกองทุนรวมที่มาจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ และ
หุ้นส่วนอื่นๆ  เพ่ือสนับสนุนสิ่งที่ส าคัญและงานวิจัยเกี่ยวกับทักษะฝีมือที่จ าเป็นในอนาคต 
  14) การเสริมสร้าง ร่วมมือ ประสานงานกับองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาอ่ืนๆ ภาคเอกชน 
นักวิชาการ หุ้นส่วนไตรภาคี และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนวิธีการที่สอดคล้องกันและครอบคลุมในเรื่องการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  15) การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนและหุ้นส่วนนอกอาเซียน รวมถึงองค์การ
ระหว่างประเทศ เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนต้นแบบ แนวปฏิบัติที่ดี และประสบการณ์ที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าเกี่ยวกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโลกการท างานที่ก าลังเปลี่ยนแปลง 
 
22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดท าโครงการและลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการกับองค์การพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับองค์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO) 
ด าเนินโครงการ Application of Industry – urban Symbiosis and Green Chemistry for Low Emission and 
Persistent Organic Pollutants free Industrial Development in Thailand (โครงการการประยุกต์ใช้หลักการ
เอ้ือประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนและการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน) และ
เห็นชอบต่อร่างหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ กับ UNIDO โดยเห็นชอบให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น      
ผู้ลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ 
  สาระส าคัญ 
  กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมมือกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรม                   
แห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ด าเนินโครงการ Application of Industry – urban Symbiosis and Green 
Chemistry for Low Emission and Persistent Organic Pollutants free Industrial Development in 
Thailand เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (Greenhouse Gas : GHG) รวมถึงการปล่อยสารมลพิษ ที่ตกค้างยาวนาน (Persistent  Organic  
Pollutant : POPs) และสารเคมีอ่ืนๆ ที่เป็นอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเมือง โดยการประยุกต์ใช้
หลักการเอ้ือประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันคือ  การใช้ผลิตผลหรือผลพลอยได้ที่เกิดจากอุตสาหกรรมหนึ่ง เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
อุตสาหกรรมอ่ืนหรือชุมชนใกล้เคียง   โดยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วม
โครงการฯ ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้การรับรองข้อเสนอโครงการดังกล่าวตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 แล้ว และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกสิ่งแวดล้อมโลกได้อนุมัติงบประมาณใน
การด าเนินโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ในรูปแบบเงินสด (In cash) จ านวน 8.966 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (ประมาณ 273 ล้านบาท โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ : ประมาณ 30 บาท) โดยรวมเข้ากับ
งบประมาณสนับสนุน   (Co-Financing ) จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการในประเทศไทยที่เข้า
ร่วมโครงการจ านวน 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,840 ล้านบาท)  
  สาระส าคัญของโครงการ 
  วัตถุประสงค์  
  เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานและสารเคมีอ่ืนๆ              
ที่เป็นอันตราย จากภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเมือง โดยการประยุกต์ใช้หลักการเอ้ือประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
อุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (การเอ้ือประโยชน์ร่วมกันคือ การใช้ผลิตผล
ทางเคมีที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมหนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่อุตสาหกรรมอ่ืน หรือชุมชนใกล้เคียง) 
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  ระยะเวลาโครงการ  
  ก าหนดจะเริ่มด าเนินโครงการฯ ในเดือนพฤษภาคม 2563 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 5 ปี              
(ปี 2563-2567) 
  หน่วยงานรับผิดชอบ  
  กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นหน่วยงานหลักในการก ากับดูแลด าเนิน
โครงการฯ ในภาพรวม และ UNIDO จะท าหน้าที่หน่วยบริหารโครงการและสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  เป้าหมายโครงการฯ  
  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จ านวน 1.3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ และลดสารพิษที่ตกค้าง
ยาวนาน จ านวน 620 ตัน (ภายใน 5 ปี)  
  การด าเนินโครงการ  ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กรอบนโยบายและกฎหมาย                  
2) การเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศและ การเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเอ้ือประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนและสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน 3) กิจกรรมสาธิตการประยุกต์ใช้แนวทางการผลิตที่
สะอาดการบริหารจัดการสารมลพิษท่ีตกค้างยาวนานชนิดใหม่ และการเอ้ือประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและ
ชุมชน 4) การพัฒนากรอบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศและระบบสนับสนุน 5) การติดตามและประเมินผล 
  ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของโครงการฯ   
  เช่น 1) จ านวนมาตรการ แนวปฏิบัติด้านนโยบายเพื่อส่งเสริมการเอ้ือประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
อุตสาหกรรมและชุมชน และการบริหารจัดการสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานชนิดใหม่ และ 2) เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ 
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จ านวน 1.3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ และลดสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน 
จ านวน 620 ตัน และมีการายงานผลโครงการตามก าหนดเวลา 
  ค่าใช้จ่ายและแหล่งเงิน 
  แหล่งเงิน กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกสนับสนุน 8.966 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 273 ล้านบาท) 
และฝ่ายไทยร่วมสมทบงบประมาณสนับสนุน (Co-Financing) จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย                
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทส. (กรมควบคุมมลพิษ) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ (หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการผ่านภารกิจ
ปกติท่ีมีการตั้งงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานรองรับไว้แล้ว) 120.000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,655              
ล้านบาท)  
 
23. เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามร่างความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงิน (Financing 
Agreement) “โครงการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติมต่อประเทศไทย 
(ARISE Plus – Thailand) ในสาขาความช่วยเหลือด้านการค้า” 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงิน (Financing Agreement) 
“โครงการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพ่ิมเติมต่อประเทศไทย (ASEAN Regional 
Integration Support from the EU หรือ ARISE Plus – Thailand) ในสาขาความช่วยเหลือด้านการค้า” กรณีที่
มีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์สามารถด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว (ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ) และอนุมัติให้อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ลงนามในร่าง
ความตกลงดังกล่าว โดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) 
ให้แก่ผู้ลงนามตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
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  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ร่างความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงิน (Financing Agreement) “โครงการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพ่ิมเติมต่อประเทศไทย (ASEAN Regional Integration Support 
from the EU หรือ ARISE Plus – Thailand) ในสาขาความช่วยเหลือด้านการค้า” เป็นการระบุวัตถุประสงค์ 
หลักการและเหตุผลของโครงการ กลไกในการก ากับดูแลโครงการ และหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคู่ภาคี
สัญญา เพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการ ARISE Plus – Thailand ในสาขาความช่วยเหลือด้านการค้า ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนและเสริมสร้างการพัฒนาเฉพาะรายประเทศเพิ่มเติมจากโครงการ ARISE Plus เพื่อยกระดับความ
เข้มแข็งของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามกฎระเบียบข้อบังคับด้าน
การแข่งขันทางการค้าให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ดีของสากล พัฒนาสมรรถภาพของกรมบัญชีกลางในการบริหาร
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานที่สอดคล้องกับ
สหภาพยุโรปในไทยและในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ โดยมีงบประมาณในการด าเนินการ 3 ล้านยูโร (ประมาณ 
100 ล้านบาท) ซึ่งสหภาพยุโรปมอบหมายให้ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา (International Trade 
Center – ITC) เป็นผู้ด าเนินโครงการ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าโครงการดังกล่าวจัดเป็นความช่วยเหลือทางวิชาการแบบให้เปล่า 
 

แต่งตั้ง 
24. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายพรเอก อภิพันธุ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก) 
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ให้ด ารงต าแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก) 
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
  
25. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียน จ านวน 2 ราย 
ดังนี้   
  1. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุติธรรม ด ารงต าแหน่ง รองปลัดกระทรวง 
ส านักงานปลัดกระทรวง   
   2. พันต ารวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุติธรรม   
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป   
 
26. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหาร ระดับสูง จ านวน 3 ราย ดังนี้     
  1. รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์  รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับต้น) ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้ด ารง
ต าแหน่งศึกษาธิการภาค (นักบริหาร ระดับสูง ) ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ   
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   2. นายนรา เหล่าวิชยา รองศึกษาธิการภาค (นักบริหาร ระดับต้น) ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการภาค (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 17 ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ   
  3. นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค (นักบริหาร ระดับต้น) ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการภาค (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 10 ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ   
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป   
 
27. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา แทนต าแหน่งที่ว่าง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายภัทระ ค าพิทักษ์ เป็น
กรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา แทนต าแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป  
 
28. เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี และค าสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที ่ 129/2563 เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่ง
มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี และค าสั่งมอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
  ตามที่ ได้มีค าสั่ งส านักนายกรัฐมนตรี  ที่  166/2562 เรื่ อง มอบหมายและมอบอ านาจ                 
ให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ   
ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 และค าสั่งที่ 167/2562 เรื่อง 
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติ หน้าที่ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นั้น 
 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน               
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2550 จึงให้แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้                
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ 
ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี และค าสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ า              
ส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ 
ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
 1 ให้ยกเลิกข้อ 1.1.5 แห่งค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 166/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจ
ให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการ            
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 
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 2. ให้ยกเลิกข้อ 2.2.1 แห่งค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่  167/2562 เรื่อง มอบหมายให้                  
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 
 3. เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 1.2.5 แห่งค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 167/2562 เรื่อง มอบหมายให้
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  
  “1.2.5 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” 
  ทั้งนี ้ตั้งแตว่ันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

 
......... 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
 


