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วันนี้ (17 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้
ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจำหน่าย
หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2561)
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับ
สัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ - สังคม
ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วน
จำกัด เจริญผล การศิลา ที่จังหวัดชุมพร
ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อทำเหมืองแร่ของ
บริษัท เทพอุทิศธุรกิจ จำกัด ที่จังหวัดกาญจนบุรี
ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อต่ออายุประทานบัตรทำ
เหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสมุทร (1970) ที่จังหวัดเพชรบุรี
ขออนุมัติดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรีจาก
คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย
ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการค้าและการลงทุน
ครั้งที่ 1/2563
มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข้อสรุปมาตรการและข้อสั่งการเกี่ยวกับโควิด – 19
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ครั้งที่ 1/2563
การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการด้าน
การงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง
การปรับแนวทางประเมินส่วนราชการและองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
คำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่าง ๆ และพิธีทาง
ศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และ
มาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ค.ศ. 2021
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ต่างประเทศ
รายงานผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุ่ม
ประเทศ CLMTV (กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม)
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการต่างประเทศ)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(สำนักนายกรัฐมนตรี)
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

*******************
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก
หรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กำหนดให้ผู้อนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ได้ เมื่อผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลหรือสภากาชาด
ไทย และมีความประสงค์ที่จะผลิต ขาย นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 1 เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์
หรือการวิเคราะห์ หรือการศึกษาวิจัยทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์
2. กำหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิต นำเข้า หรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ป ระโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 1 ที่ประสงค์จะขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อผู้อนุญาต โดยระบุ
เหตุผลและความจำเป็นในการขออนุญาต พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน คือ (1) สำเนาใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือ
มีไว้ในครอบครองหรือใช้ป ระโยชน์ ซึ่งวั ตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 (2) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ และ
จำนวนหรือปริมาณของวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ที่จะขาย ทั้งนี้ ให้ขายแก่หน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตให้มีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 เท่านั้น
3. กำหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิ ต นำเข้า หรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 1 ที่ประสงค์จะขออนุญาตส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อผู้อนุญาต โดยระบุ
เหตุผลและความจำเป็นในการขออนุญาต พร้อมด้วยสำเนาใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1
4. เมื่อผู้อนุญาตได้รับคำขอรับใบอนุญาตแล้วให้ผู้อนุญาตออกใบรับคำขอให้แก่ผู้ขออนุญาตไว้เป็น
หลักฐาน และให้ตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐานว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ ในกรณที่
คำขอรับใบอนุญาตหรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้อนุญาตแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติม
คำขอรับใบอนุญาต หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตกำหนด
5. กำหนดให้ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีคำสั่งไม่อนุญาตให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมด้วย
เหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคำสั่งไม่อนุญาต
6. กำหนดให้ ในกรณี ที่ ผู้ รั บ อนุ ญ าตผลิ ต ขาย นำเข้ า ส่ ง ออก หรื อ มี ไว้ ในครอบครอง หรื อ ใช้
ประโยชน์ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญ าต ให้ยื่นคำขอต่อผู้อนุญ าตพร้ อมด้ว ย
เอกสารหรือหลักฐาน
7. กำหนดให้ ผู้ ก ำหนดให้ รั บ อนุ ญ าตผลิ ต ขาย นำเข้ า ส่ ง ออก หรื อ มี ไว้ ในครอบครองหรื อ
ใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 จะผลิต ขาย นำเข้าหรือเก็บไว้ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ได้ เฉพาะใน
สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่ านั้น และในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะย้าย เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ผลิต
สถานที่ขาย สถานที่นำเข้า หรือสถานที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว ให้ยื่นคำขอต่อผู้อนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหรือ
หลักฐาน
8. กำหนดให้ผู้รับอนุ ญาตนำเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ที่จะมีการนำเข้าหรือ
ส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในปรเภท 1 ในแต่ละครั้ง ต้องได้รับใบอนุญาตเฉพาะคราวทุกครั้งที่นำเข้าหรือส่งออก โดยยื่นคำ
ขอรับใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานสำหรับกรณี ดังนี้
8.1 กำหนดให้ ร ะบุ ชื่อ จำนวนหรือ ปริมาณ และรายละเอี ยดเกี่ย วกับ วัตถุ อ อกฤทธิ์ใน
ประเภท 1 รวมทั้งชื่อและที่ตั้งของสถานที่ทำการของผู้ผลิตหรือผู้ส่งวัตถุออกฤทธิ์นั้นเข้ามาในราชอาณาจักร และ
วิธีการในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ในกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับวั ตถุออกฤทธิ์ ให้ยกเว้นการแสดงชื่อและที่ตั้งของสถานที่
ทำการของผู้ผลิตหรือผู้ส่งวัตถุออกฤทธิ์นั้นเข้ามาในราชอาณาจักร
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8.2 กำหนดให้ แนบใบอนุ ญ าตนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ของประเทศผู้ รับหรือ
หนังสือรับรองซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศปลายทางผู้รับวัตถุ ออกฤทธิ์นั้น ซึ่งระบุชื่อ ชนิด จำนวนหรือ
ปริมาณ และรายละเอียดเกี่ย วกับ วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 รวมทั้งชื่อและที่ตั้งของสถานที่ทำการของผู้นำเข้า
วัตถุออกฤทธิ์ของประเทศผู้รับและวิธีการในการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์นั้นด้วย ทั้งนี้ ในกรณีเพื่อประโยชน์ข องทาง
ราชการในการป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ ให้ยกเว้นการแสดงเอกสารหรือ
หลักฐานดังกล่าวได้ แต่ต้องมีห นังสือจากหน่ วยงานของรัฐของประเทศปลายทางที่แสดงความจำนงขอให้ส่งวัตถุ
ออกฤทธิ์ไปยังประเทศนั้นเพื่อประโยชน์ดังกล่าว
9. กำหนดให้ใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกเฉพาะคราวซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ต้องมีสำเนา
ใบอนุญาตและมีหมายเลขกำกับไว้ที่สำเนาใบอนุญาตด้วย
10. กำหนดให้ การนำเข้าหรือส่งออกเฉพาะคราวซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ให้ ผู้รับอนุญ าต
ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
10.1 นำวัต ถุ อ อกฤทธิ์ในประเภท 1 ที่ ต นนำเข้ าหรือ ส่ งออกมาให้ พ นั ก งานเจ้ าหน้ าที่
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ด่านตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์เพื่อทำการตรวจสอบ
10.2 นำเข้าหรือส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ตามชนิดที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเฉพาะ
คราว และไม่เกินจำนวนหรือปริมาณที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเฉพาะคราว ในกรณีที่ไม่สามารถส่งออกได้ตามจำนวนหรือ
ปริมาณดังกล่าว ให้แจ้งต่อเลขาธิการเพื่อแก้ไขใบอนุญาตให้ถูกต้องตามจำนวนหรือปริมาณที่ส่งออกจริง
10.3 ในกรณีเป็นการนำเข้า ให้จัดส่งสำเนาใบอนุญาตส่งออกของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของ
ประเทศที่ส่งออกนั้นมาพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์หนึ่งฉบับ และจัดให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวส่งสำเนาใบอนุญาตส่งออกมายัง
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหนึ่งฉบับด้วย
11. กำหนดให้ผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ผู้ใด
ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุ ญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์วัตถุออกฤทธิ์ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ
ผู้อนุญาตก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต
12. กำหนดให้ การยื่ น คำขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ ยื่ น คำขอ ณ สถานที่ กองควบคุม วัตถุ เสพติ ด
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สธ. สถานที่อื่นตามที่เลขาธิการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ
ให้ยื่นคำขอโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกและการลดภาระแก่
ผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ถือว่ามี
ผลชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการยื่นคำขอโดยเอกสาร
13. กำหนดให้ ในกรณี ที่ ผู้ รั บ อนุ ญ าตผลิ ต นำเข้ า หรือ มี ไว้ ในครอบครอง หรือ ใช้ ป ระโยชน์ ซึ่ ง
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาวิจัยเสร็จ
สมบูรณ์แล้วหรือยุติโครงการศึกษาวิจัย โดยมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 คงเหลือในความครอบครอง ให้ผู้รับอนุญาต
แจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาตเพื่อขอทำลายวัตถุออกฤทธิ์ที่เหลือนั้น
14. กำหนดให้ใบอนุญาตที่ออกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2520) ออกตามความ
ในพระราชบั ญ ญั ติวัตถุที่ ออกฤทธิ์ต่อจิ ต และประสาท พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยกฎกระทรวง ฉบั บที่ 17
(พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ ที่ อ อกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต และประสาท พ.ศ. 2518 ตั้ ง แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 ใช้บังคับจนถึงวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้
คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน
15. กำหนดให้บรรดาคำขอใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้ บังคับ และยังอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของผู้อนุญาต ให้ถือว่าเป็นคำขอตามกฎกระทรวงนี้ในกรณีที่คำขอตามวรรคหนึ่งมีข้อแตกต่างไปจาก
คำขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ได้ตามความจำเป็น เพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
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2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย พ.ศ. ....
คณ ะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งกฎกระทรวงความปลอดภั ย ในการดำเนิ น การ
สถานประกอบการทางนิ ว เคลี ย ร์ ที่ ใช้ เครื่ อ งปฏิ ก รณ์ นิ ว เคลี ย ร์ วิ จั ย พ.ศ. .... ตามที่ ก ระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการ
ต่อไปได้ และให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รั บความเห็นของสำนักงานพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กำหนดนิย ามคำว่า “สถานประกอบการ” “การหยุดเดินเครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์ระยะยาว”
“ผู้รับใบอนุญาต” และ “คณะกรรมการความปลอดภัย”
2. กำหนดให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก ด้ านความปลอดภั ย ในการดำเนิ น การสถาน
ประกอบการ รวมถึงกิจกรรมโดยผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ ผู้ก่อสร้าง ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่น โดยไม่สามารถถ่ายโอนความ
รับผิดชอบนี้ได้ จัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่แสดงแผนภูมิการบังคับบัญชาและหน้ าที่รับผิดชอบแต่ละ
ตำแหน่งตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการความปลอดภัย ผู้จัดการหน่วยเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุ
นิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ฟิสิกส์สุขภาพ กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุขัดข้องที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยต้องแจ้งให้
สำนั ก งานปรมาณู เพื่ อ สั น ติ ท ราบทั น ที รวมทั้ งต้ อ งจั ด ให้ มี แ ผนป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย แผนฉุ ก เฉิ น ทางนิ ว เคลี ย ร์ แ ละ
รังสี แผนการจัดการความเสื่อมของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นต้น
3. กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ให้เป็นไปตามขีดจำกัดและเงื่อนไข
การเดินเครื่องปฏิกรณ์นิ วเคลี ยร์วิจัยตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ ความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ทางนิ ว เคลี ย ร์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ แ ละเงื่ อนไขในใบอนุ ญ าต จัด ทำขั้ น ตอนการเดิ น เครื่อ ง จัด ให้ ผู้ มี ห น้ าที่ เกี่ย วกับ การ
เดินเครื่องได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเดินเครื่อง เป็นต้น
4. กำหนดให้ ผู้รับ ใบอนุ ญาตแจ้งสำนักงานปรมาณูเพื่อสั นติทราบถึงแผนและรายการซ่อมบำรุง
การทดสอบตามระยะเวลาและการตรวจสอบสภาพเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่สำคัญ
ต่อความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษรบนพื้นฐานของรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ฉบับสมบูรณ์
5. กำหนดให้การจัดการแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยต้องมีการวิ เคราะห์ความปลอดภัยด้วย
วิธีการคำนวณที่เหมาะสม รวมทั้งผู้รับใบอนุญาตจะต้องตรวจสอบว่าแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยและเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการตรวจวัดรังสีและวัสดุกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม
6. กำหนดให้ ก รณี ก ารหยุ ด เดิ น เครื่ อ งปฏิ ก รณ์ นิ ว เคลี ย ร์ ร ะยะยาว (extended shutdown)
ซึ่งไม่รวมถึงการหยุดเดิน เครื่องปฏิกรณ์ นิ วเคลียร์เป็นระยะเวลานาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการซ่อมบำรุงหรือการ
ปรับปรุงแก้ไขเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ โดยผู้รับใบอนุญาตต้องจัดเตรียมแผนการหยุดเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
ระยะยาวและการดำเนินการทางเทคนิคเพื่อรักษาสภาพให้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์คงอยู่
ในสภาพที่ปลอดภัย
3. เรื่ อ ง ร่ า งกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี เ งิ น ได้ ปิ โ ตรเลี ย ม
พ.ศ. 2514 (การกำหนดหลั ก เกณ ฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการจำหน่ า ยหนี้ สู ญ จากบั ญ ชี ลู ก หนี้
ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ที่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้
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สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กำหนดให้หนี้สูญที่จะจำหน่ายจากบัญชีลูกหนี้ต้องเป็นหนี้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
1.1 ต้องเป็นหนี้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม หรือ
หนี้ที่ได้รวมเป็นเงินได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อการเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมโดยไม่รวมถึงหนี้ที่ผู้เป็นหรือเคยเป็น
กรรมการเป็นลูกหนี้ไม่ว่าหนี้นั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือในขณะที่ผู้นั้นเป็นกรรมการ
1.2 ต้องเป็นหนี้ที่ยังไม่ขาดอายุความและมีหลักฐานโดยชัดแจ้งที่สามารถฟ้องลูกหนี้ได้
2. กำหนดให้การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายมีจำนวนเกิน
2,000,000 บาทขึ้นไป ต้องมีการดำเนินการดังต่อไปนี้
2.1 ติดตามทวงถามให้ ชำระหนี้ตามสมควรแก่กรณี โดยมีหลักฐานการติดตามทวงถาม
อย่างชัดแจ้ง แต่ไม่ได้รับชำระหนี้ โดยปรากฏว่า
2.1.1 ลู กหนี้ถึงแก่ความตาย เป็นคนสาบสูญ หรือมีห ลักฐานว่าหายสาบสูญไป
และไม่มีทรัพย์สินใด ๆ จะชำระหนี้ได้ หรือ
2.1.2 ลู กหนี้เลิ กกิจการ และมีห นี้ของเจ้าหนี้รายอื่นมีบุ ริมสิ ทธิเหนือทรัพย์สิ น
ทั้งหมดของลูกหนี้อยู่ในลำดับก่อนเป็นจำนวนมากกว่าทรัพย์สินของลูกหนี้
2.2 ดำเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่ง หรือได้ยื่นคำขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ราย
อื่น ฟ้อ งในคดีแพ่ ง และในกรณี นั้ น ๆ ได้มีห มายบั งคั บ คดีข องศาลแล้ ว และมีรายงานการบังคับ คดี ครั้งแรกของ
เจ้าพนักงานบังคับคดี แต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ จะชำระหนี้ได้ หรือ
2.3 ดำเนิ น การฟ้ อ งลู ก หนี้ ในคดี ล้ ม ละลายหรือ ได้ ยื่ น คำขอรั บ ชำระหนี้ ในคดี ที่ ลู ก หนี้
ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีล้มละลาย หรือในคดีที่ผู้ชำระบัญชีร้องขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย
และในกรณี นั้น ๆ ได้มีการประนอมหนี้กับ ลูกหนี้โดยศาลมีคำสั่งเห็ นชอบด้วยกับการประนอมหนี้นั้น หรือลูกหนี้
ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย และได้มีการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ครั้งแรกหรือศาลได้มีคำสั่งปิดคดีแล้ว
3. กำหนดให้การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายมีจำนวนไม่เกิน
2,000,000 บาท ต้องมีการดำเนินการดังต่อไปนี้
3.1 ติดตามทวงถามให้ ชำระหนี้ตามสมควรแก่กรณี โดยมีหลักฐานการติดตามทวงถาม
อย่างชัดแจ้งและไม่ได้รับชำระหนี้
3.2 ดำเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่งและศาลได้มีคำสั่งรับคำฟ้อง หรือได้ยื่ นคำขอเฉลี่ยหนี้
ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีแพ่งและศาลได้มีคำสั่งรับคำขอนั้นแล้ว หรือ
3.3 ดำเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งรับคำขอนั้นแล้ว หรือได้ยื่นคำ
ขอรับชำระหนี้ในคดีที่ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีล้มละลาย หรือในคดีที่ ผู้ชำระบัญชีร้องขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้
เป็นบุคคลล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งรับคำขอรับชำระหนี้นั้นแล้ว
4. กำหนดให้หนี้ของลูกหนี้รายใดที่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดใน
กฎกระทรวงนี้ครบถ้วนแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้จำหน่ายเป็น หนี้ สูญ จากบัญ ชีลูกหนี้ และให้ถือเป็น
รายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น เว้นแต่กรณีการดำเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย ให้ถือเป็น
รายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ศาลได้มีคำสั่งรับคำฟ้องคำขอเฉลี่ยหนี้ หรือคำขอรับชำระหนี้ และกรณีการจำหน่าย
หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ในส่วนที่ได้ปลดหนี้ หรือประนอมหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ให้ถือเป็นรายจ่ายใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ แล้วแต่กรณี
4. เรื่ อง ร่ างกฎกระทรวงการขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ ท ำการเพาะเลี้ย งสัต ว์น้ ำในที่ จับ สัต ว์น้ ำซึ่ งเป็ น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ ำในที่ จั บ สั ต ว์น้ ำซึ่ งเป็ น สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้
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สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กำหนดระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยให้แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตภายใน 60 วัน
นับแต่วันสิ้นสุดห้วงเวลาได้ (เดิม ภายใน 30 วัน) ให้สอดคล้องกับการดำเนินการตรวจสอบแหล่งทำการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำและจำนวนของผู้ขอรับใบอนุญาต
2. กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ รับ ใบอนุญาตต้องปฏิบัติ เช่น ต้องติดตั้งโคมไฟหรือเครื่องหมายบริเวณที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ชัดเจน ไม่ใช้สารเคมี ยา หรือสิ่งอื่นใดซึ่งทางราชการมีประกาศห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
กำหนดให้มีการยกเว้น แก่ผู้รับใบอนุ ญาตไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับสัตว์น้ำบางชนิด กรณี การ
เพาะเลี้ยงหอยทะเลไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำจัดหรือการป้องกันมิให้สัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยงหลุดออกนอก
ที่เพาะเลี้ยง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของหอยทะเลซึ่งมีขนาดเล็กและไม่ลอยน้ำทำให้ไม่สามารถนำหอย
ทะเลหรือซากของหอยทะเลขึ้นมากำจัดบนบกอย่างถูกสุขลักษณะได้ และไม่สามารถป้องกันมิให้หอยหลุดออกพื้นที่
เพาะเลี้ยงได้เช่นกัน
3. กำหนดหลักเกณฑ์การโอนใบอนุญาตซึ่งสามารถกระทำได้โดยไม่มีข้อจำกัดเฉพาะการโอนให้
บุพการี คู่สมรส หรือผู้สืบสันดานของผู้รับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่ น ดิ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ องกับ มาตรา 44 แห่ งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่ งแก้ไขเพิ่ ม เติม โดย
พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
เศรษฐกิจ - สังคม
5. เรื่ อง ขอผ่ อนผัน การใช้ป ระโยชน์พื้ น ที่ ลุ่ม น้ำ ชั้น ที่ 1 บี เพื่ อทำเหมื องแร่ข องห้ า งหุ้ น ส่ วนจำกัด เจริ ญ ผล
การศิลา ที่จังหวัดชุมพร
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ผ่ อ นผั น การใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ ำ ชั้ น ที่ 1 บี เพื่ อ ทำเหมื อ งแร่ หิ น
อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามคำขอประทานบัตรที่ 1/2559 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญผล
การศิ ล า ตามมติ คณะรั ฐ มนตรีเมื่ อวัน ที่ 7 พฤศจิกายน 2532 และวัน ที่ 15 พฤษภาคม 2533 ตามที่ กระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
1. กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่
ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างตามคำขอประทานบัตรที่
1/2559 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญผลการศิลา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 และขอผ่อนผัน
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ที่กำหนดให้โครงการที่
จะขออนุมัติผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เพื่อการทำเหมือง การต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ และการต่ออายุ
การอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้จะต้องเป็นโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่เดิมที่มีการทำเหมืองมาก่อน ทั้งนี้
เมื่อคณะรัฐมนตรีพิ จารณาอนุ มัติผ่ อนผั น การใช้ประโยชน์ พื้นที่ ลุ่ มน้ำชั้น ที่ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่แล้ ว กระทรวง
อุตสาหกรรมโดยกรมอุตสาหกรรมพื้น ฐานและการเหมืองแร่จะได้ ดำเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนของ
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรต่อไป
2. พื้นที่คำขอประทานบัตรดังกล่าว มีเนื้อที่ทั้งหมด 204 – 2 – 10 ไร่ ทับพื้นที่ประทานบัตรเดิมที่
28511/15271 ของห้างหุ้นส่วนฯ ซึ่งหมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และเป็นที่ป่าที่ได้ยื่นคำขออนุญาต
เข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้แล้ว นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวไม่เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ไม่เป็นพื้นที่
ต้องห้ามสำหรับการทำเหมืองตามระเบียบและกฎหมายของส่วนราชการต่าง ๆ รวมถึง เป็นพื้นที่ที่ถูกกำหนดไว้ใน
เขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564 ด้วย การปิดประกาศ
การขอประทานบัตรไม่มีผู้ร้องเรียนคัดค้าน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีได้แจ้งความเห็นชอบในการขอ
ประทานบัตร และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมือง
แร่ ได้ให้ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 16 มกราคม
2561 และจากการประเมิ น พบว่ าโครงการมี ค วามคุ้ ม ค่ า ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมต่ อ ท้ อ งถิ่ น และประเทศเมื่ อ
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เปรียบเทียบกับมูลค่าความเสียหายจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่มีข้อขัดข้อง
6. เรื่อง ขอผ่อนผัน การใช้ประโยชน์พื้น ที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อทำเหมืองแร่ของบริษัท เทพอุทิศ ธุรกิจ จำกัด
ที่จังหวัดกาญจนบุรี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อทำเหมืองแร่
โดโลไมต์ ตามคำขอประทานบั ต รที่ 1/2553 ของบริษั ท เทพอุ ทิ ศ ธุรกิ จ จำกัด ตามมติ ค ณะรัฐ มนตรีเมื่ อ วั น ที่
15 พฤษภาคม 2533 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
บริษัท เทพอุทิศธุรกิจ จำกัด ได้ยื่นคำขอประทานบัตรที่ 1/2553 ชนิดแร่โดโลไมต์ ที่ตำบลปาก
แพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ 224 ไร่ 3 งาน 04 ตารางวา โดยขอทับพื้นที่บางส่วนของ
ประทานบั ต รที่ 22110/13577 ของบริ ษั ท เทพอุ ทิ ศ การแร่ จำกั ด ชนิ ด แร่ โ ดโลไมต์ และประทานบั ต ร
ที่ 22111/13578 ของนางชูศรี สมสมัย ชนิดแร่โดโลไมต์ และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ซึ่งเป็นการขอประทานบัตรทับในพื้นที่ประทานบัตรเดิมที่ครบกำหนดสิ้นอายุแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำแปลงดังกล่าว
โดยให้ ป ฏิบั ติตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้ดำเนิ นการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องก่อนเข้าดำเนินการในพื้นที่ ตลอดจนการปิดประกาศการขอประทานบัตรไม่มีผู้ร้องเรียนคัดค้าน สำนักงาน
เทศบาลตำบลปากแพรกเห็นชอบคำขอประทานบัตรแปลงดังกล่าว และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้า นเหมืองแร่แ ละคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติเห็น ชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้ว ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้
ตรวจสอบพื้นที่แล้ว มีสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้เห็นชอบไว้และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือสร้างความขัดแย้งกับราษฎรในพื้นที่ นอกจากนี้
พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่อยู่ในกรอบแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
(31 กรกฎาคม 2561) เห็นชอบแล้ว โดยภายใต้แผนแม่บทดังกล่าวได้กำหนดให้พื้นที่ที่ปรากฏว่ามีแหล่งแร่อุดม
สมบูรณ์และมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ซึ่งรวมถึงพื้นที่ตามประทานบัตร คำขอ
ต่ อ อายุ ป ระทานบั ต ร และคำขอประทานบั ต รที่ ไ ด้ อ อกให้ ห รื อ ได้ ยื่ น ไว้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ แ ร่ พ.ศ. 2510
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้
7. เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วน
จำกัด เพชรสมุทร (1970) ที่จังหวัดเพชรบุรี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อต่ออายุประทาน
บัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2558 ของ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสมุทร (1970) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 และวันที่ 15 พฤษภาคม
2533 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานเจ้าของพื้นที่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่
แล้ว ให้ อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดำเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรต่อไป
สาระสำคัญของเรื่อง
1. กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่ม
น้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามคำขอ
ต่ อ อายุ ป ระทานบั ต รที่ 1/2558 ของห้ า งหุ้ น ส่ ว นจำกั ด เพชรสมุ ท ร (1970) ซึ่ ง เป็ น การดำเนิ น การตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 ที่กำหนดหลักการการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เพื่อการทำ
เหมืองแร่ในกรณีการต่ออายุการอนุญาตในที่เดิมที่เคยได้รับอนุญาตมาก่อนและเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ ใน
เขตพื้นที่ต้นน้ำชั้นที่ 1 ให้นำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเป็นราย ๆ ไป และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
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21 กุมภาพันธ์ 2538 ที่กำหนดให้พื้นที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขอผ่อนผันในครั้งนี้อยู่ใน
พื้น ที่ลุ่ มน้ ำชั้น ที่ 1 บี ของลุ่ มน้ ำภาคตะวัน ตก โดยการเสนอคณะรั ฐมนตรีพิ จารณาในขั้น ตอนนี้ไม่ได้เป็ น การ
พิจารณาอนุญาตให้ทำเหมืองแร่ แต่เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องข้างต้นเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี และหน่วยงานเจ้าของพื้นที่อนุญาตให้เข้า
ทำประโยชน์ในพื้นที่แล้ว กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะได้ดำเนินการให้
ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร
ต่อไป
2. พื้ น ที่ ค ำขอต่ อ อายุ ป ระทานบั ต รของห้ างหุ้ น ส่ ว นจำกั ด เพชรสมุ ท ร (1970) เป็ น การขอทำ
เหมืองหิ น อุตสาหกรรมชนิ ดหิ น ปู น เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี เนื้อที่ 127 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ซึ่งประทานบัตรครบกำหนดสิ้นอายุแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
โดยพื้น ที่ ดังกล่ าวอยู่ ในพื้น ที่ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกำหนดเขตแหล่ งหิ นอุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ 1
ตุลาคม 2540 ไม่เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ และไม่เป็นพื้นที่ต้องห้ามสำหรับการทำเหมืองตามระเบียบและ
กฎหมายของส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินการตามคำขอต่ออายุประทานบัตรเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไก้แก่
2.1 ก ารยื่ น ค ำข อ อ นุ ญ าต เข้ าท ำป ระโย ช น์ ใน เข ต พื้ น ที่ ป่ าไม้ ต่ อ ก รม ป่ าไม้
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
2.2 การพิ จ ารณาของคณะกรรมการไตรภาคี เพื่ อ พิ จ ารณาการจั ด การหน้ า เหมื อ งให้
ปลอดภัย และตรวจสอบกำกับ ดูแลการทำเหมืองให้ ถูกต้องตามพระราชบัญ ญั ติแร่ พ.ศ. 2510 บริเวณเขาอีบิ ด
ซึ่งแต่งตั้งโดยจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งคณะกรรมการไตรภาคีฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนิ นการคำขอต่ออายุประทานบัตร
แปลงนี้แล้ว
2.3 การตรวจสอบพื้นที่โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ร่วมกับสำนักงาน
อุต สาหกรรมจั งหวัด เพชรบุ รี สำนั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม และกรมป่ าไม้
ซึ่งปรากฏว่า สภาพพื้นที่คำขอต่ออายุ ประทานบัตร และการใช้ประโยชน์พื้นที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มีปัญหาการร้องเรียนคัดค้านที่เกี่ยวกับคำขอต่ออายุประทานบัตร และการเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือสร้างความขัดแย้งกับราษฎรในพื้นที่
2.4 การพิ จ ารณารายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มซึ่ ง คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม
2560
2.5 การพิ จ ารณาของกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มซึ่ งได้ เห็ น ชอบให้
ห้างหุ้ นส่วนจำกัด เพชรสมุทร (1970) เข้าใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี ที่จังหวัดเพชรบุรี โดยให้ ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และ
ให้ดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าดำเนินการในพื้นที่
2.6 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
มาตรา 13 วรรคสอง บั ญ ญั ติ ให้ ร ายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มสำหรับ โครงการหรือ กิ จ การตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว สามารถนำไปใช้เพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบ
จากคณะรั ฐ มนตรี ห รื อ ประกอบการพิ จ ารณาอนุ ญ าตตามกฎหมายได้ ภายในระยะเวลาห้ า ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั นที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดังนั้น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม
2560 จึงสามารถนำไปใช้เพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีได้ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
2.7 พื้นที่คำขอต่ออายุประทานบัตรนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสมุทร (1970) ได้ยื่นคำขอ
ต่ออายุประทานบัตร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ก่อนวันที่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ อีกทั้งพื้นที่
ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการเหมืองหินอุตสาหกรรม และเป็น
พื้นที่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกำหนดเขตแหล่งหินอุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2540 จึง ถือเป็น
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พื้นที่ที่แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564 กำหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ดังนั้น
การอนุ ญ าตให้ ท ำเหมื องที่ กระทรวงอุต สาหกรรมจะดำเนิ น การตามขั้น ตอนภายหลั งจากที่ ค ณะรัฐมนตรีได้
พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี จึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
มาตรา 19
2.8 กรมอุต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื องแร่อ ยู่ ระหว่างการฟ้ อ งร้อ งดำเนิ น คดี กั บ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสมุทร (1970) ในกรณีการทำเหมืองในพื้นที่ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตประทานบัตร และกรณีทำ
เหมืองในเขตห้ามทำเหมือง (Buffer Zone) ซึ่งการดำเนินคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่ สุด อย่างไรก็ตาม การดำเนินคดีทาง
แพ่ ง ต่ อ ผู้ ยื่ น คำขอต่ อ อายุ ป ระทานบั ต ร หรื อ ในกรณี ที่ ผู้ ข อแพ้ ค ดี ท างแพ่ ง ไม่ ท ำให้ ผู้ ข อขาดคุ ณ สมบั ติ
ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 จึงสามารถดำเนินการเพื่ออนุญาตคำขอต่ออายุประทานบัตรต่อไปได้
8. เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึง
คลองสนามชัย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติให้ มท. [กรุงเทพมหานคร (กทม.)] ดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลอง
พระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย มีกำหนดแผนงานโครงการ 7 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
2570) กรอบวงเงินงบประมาณ 6,130 ล้านบาท
2. อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง
อุโมงค์ระบายน้ำฯ วงเงินภาระผูกพันทั้งสิ้น 6,130 ล้านบาท โดยขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงิน 3,065
ล้านบาท และจะใช้เงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบ เป็นเงิน 3,065 ล้านบาท
3. มอบหมายให้สำนักงบประมาณ (สงป.) และ กทม. ร่วมกันพิจารณาจัดหาแหล่งเงินเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินการ โครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนงานต่อไป
สาระสำคัญของเรื่อง
กระทรวงมหาดไทย (กรุ งเทพมหานคร) เสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบอนุ มั ติ
ดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย โดยขอ
อนุ มั ติ ให้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ข้ ามปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 (7 ปี ) เพื่ อ ดำเนิ น การโครงการก่ อ สร้ า งอุ โมงค์
ระบายน้ำฯ วงเงิน 6,130 ล้านบาท ซึ่งกรุงเทพมหานครจะขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงิน 3,065 ล้านบาท
และจะใช้เงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบ เป็นเงิ น 3,065 ล้านบาท ทั้งนี้ จะใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าก่อสร้าง
(6,000 ล้ านบาท) และค่าจ้ างที่ ป รึ กษาควบคุ มงานก่อสร้าง (130 ล้ านบาท) สำหรับ สาระสำคัญ ของโครงการฯ
ครอบคลุมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่ งตะวันตกและรองรับ
ปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของกรุงเทพมหานครให้ระบายลงสู่โครงการแก้มลิง “คลองมหาชัย – คลองสนาม
ชัย” และจะดำเนินโครงการตามแนวคลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย ความยาวประมาณ
9 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 64 ตารางกิโลเมตร ในเขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตบางบอน และเขตบาง
ขุน เที ยน โดยก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ ำ ขนาดเส้ นผ่ านศูนย์กลางไม่น้ อยกว่า 5 เมตร ความยาวประมาณ 9.195
กิโลเมตร ทั้งนี้ โครงการฯ ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (14 มกราคม 2563) อนุมัติในหลักการการยื่น
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่
1,000 ล้านบาท ขึ้นไป
9. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการค้าและการลงทุน ครั้งที่ 1/2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการค้าและการลงทุน
ครั้งที่ 1/2563 ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติคณะกรรมการต่อไป
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สาระสำคัญของเรื่อง
สศช. รายงานว่า
1. คณ ะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการเจรจาการค้ า และการลงทุ น ได้ มี การประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 โดยสรุปผลการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
มาตรการ
1) มาตรการด้ า น การเงิ น การค ลั ง ป ระกอบ ด้ ว ย
3 มาตรการย่อย ได้แก่
- การหั ก ค่า ใช้จ่า ย 2.5 เท่า สำหรับ รายจ่า ยเพื่อ การ
นำเข้า เครื่อ งจัก รจากต่า งประเทศที่เ กิด ขึ้น ตั้ง แต่วัน ที ่
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563
- การยกเว้นภาษีอากรสำหรับการนำเข้าเครื่องจักรจนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2563
- การสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ เพื่ อ สนั บ สนุ น การลงทุ น ผ่ า น
ธนาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและการนำเข้ า วงเงิ น 5,000
ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่ามาตรการฯ นี้ จะสามารถกระตุ้นการ
ลงทุนได้ประมาณ 1.1 แสนล้านบาท

มติที่ประชุม
มอบหมายให้ กระทรวงการคลัง (กค.) และสำนักงาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น (สกท.) ร่ ว มกั น
พิจารณากำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่มีความ
ครอบคลุ ม ปั จ จั ย การประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งครบถ้ ว น
ไม่ เฉพาะการจั ด หาเครื่ อ งจั ก ร และควรผลั ก ดั น ให้
ผู้ ป ระกอบการเข้ า ร่ว มลงทุ น กั บ โครงการต่ างๆ ของ
ชุมชนพื้นที่ด้วย

2) มาตรการกระตุ้ น การลงทุ นภาคเอกชน ประกอบด้วย
2 มาตรการย่อย ได้แก่
- มาตรการกระตุ้ น การลงทุ น ขนาดใหญ่ โดยขยายสิ ทธิ
ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้ ร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก
5 ปี สำหรับ การลงทุน ในปี 2563 และ 2564 ซึ่งเป็ น
สิทธิประโยชน์ที่มากกว่ามาตรการ Thailand Plus
- มาตรการสร้างความเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจฐานราก โดย
ให้เอกชนที่ให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์
ได้ รั บ การยกเว้ น ภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล 3 ปี โดยกำหนด
วงเงินยกเว้นภาษีฯ ร้อยละ 120 ของเงินช่วยเหลือ
3) การเร่งรัดการลงทุนภาครัฐ ประกอบด้วย 4 มาตรการ
ได้แก่
- การเร่ งรั ดการลงทุ นของรั ฐวิ สาหกิ จ ปี พ.ศ. 2563 – 2564
ได้แก่
โครงการ
การดำเนินการ
โครงการที่ได้รับ - มอบหมายหน่วยงาน
อนุมัติจาก
รับผิดชอบเร่งรัดการ
คณะรัฐมนตรี แต่ ดำเนินการผลักดันการ
ยังไม่สามารถ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา
ดำเนินการได้
กำหนดเขตที่ดินและรายงาน
จำนวน 16
การวิเคราะห์ผลกระทบ
โครงการ วงเงิน
สิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จ
345,367 ล้านบาท โดยเร็ว
- มอบหมายให้สำนักงาน

มอบหมายให้
- สกท. เร่ งนำเสนอมาตรการฯ ให้ ค ณะกรรมการ
ส่ งเสริ ม การลงทุ น พิ จ ารณาเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการลงทุ น
ต่อไป
- กระทรวงมหาดไทยพิจารณาทบทวนกฎหมายที่อาจ
เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อาทิ การ
ถือครองกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติเพิ่ม
มากขึ้น
มอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบแผนงาน/
โครงการทั้ ง ภาครั ฐ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ เร่ ง รั ด การ
ดำเนิน งานตามความเห็ นและข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ และให้ ส ำนั ก งบประมาณ พิ จ ารณ า
สนับสนุนแหล่งเงินงบประมาณตามความเหมาะสมและ
จำเป็นต่อไป
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คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ(สคร.) และ
กรมบัญชีกลาง พิจารณา
แนวทางการแก้ไขปัญหาใน
ขั้นตอนการคัดเลือกเอกชน
เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณาต่อไป
โครงการลงทุนที่
เตรียมเสนอให้
คณะรัฐมนตรี
พิจารณาในปี
2563 จำนวน 10
โครงการ วงเงิน
203,080 ล้านบาท

ให้รัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบเร่ง
เตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ ให้
สามารถดำเนิ น การได้ทั นที ที่
ได้รับ อนุมัติ รวมทั้งให้ เตรียม
แผนบริ ห ารโครงการโดยเร่ ง
ผู ก พั น สั ญ ญาในส่ ว นที่ ใช้ เงิน
รายได้ไปก่อน

โครงการที่ควร
เร่งรัดใน
ปีงบประมาณ
2563 – 2564
จำนวน 35
โครงการ วงเงิน
642,011 ล้านบาท

ให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
เต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม เพื่ อ
นำเสนอคณ ะกรรมการที่
เกี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณา และให้
สคร. จัดประชุมเพื่อเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบลงทุน

- โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม วงเงิน
ลงทุ น ปี 2562-2564 จำนวน 44 โครงการ วงเงิ น
1,794,774 ล้านบาท ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการเตรียม
ความพร้อมโครงการที่ได้รับ อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ ว
เพื่อให้ส ามารถดำเนิ นโครงการได้ทัน ที และเร่งรัดกรอบ
ระยะเวลาของโครงการที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีให้เร็วขึ้น
รวมทั้งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเร่ง
น ำ เส น อ โค ร งก า ร ที่ เอ ก ช น ร่ ว ม ล งทุ น กั บ รั ฐ ต่ อ
คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
- การลงทุนด้านพลังงาน ให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดการ
ดำเนิ น โครงการโรงไฟฟ้ า ชุ ม ชนภายในครึ่ งปี แ รกของปี
2563 และร่ว มมือ กับ ห น่ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้อ ง อาทิ
สำนัก งานคณะกรรมการส่ง เสริม การลงทุน รัฐวิสาหกิจ
ด้านพลังงาน ในการผลักดันการลงทุนสาขาพลังงานที่จะ
ส่งผลกับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว เช่น
การลงทุนในสถานีอัดประจุไฟฟ้า เป็นต้น
- การจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ ให้ ส ำนั ก งานทรั พ ยากรน้ ำ
แห่ ง ชาติ ป ระสานหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งในการผลั ก ดั น
โครงการด้านน้ำขนาดเล็กให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็ว
เพื่อกระตุ้นการลงทุนระยะสั้น ระหว่างที่รอรับการจัดสรร
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งบประมาณสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงการ
สำคัญ ๆ
4) แผนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของประเทศ
ไทย ในระยะที่ผ่านมามีการจัดทำความตกลงการค้าเสรี
(FTA) จำนวน 13 ฉบับ และอยู่ระหว่างการเจรจาจำนวน
5 ฉบับ ส่งผลให้มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับคู่เจรจาเพิ่ม
สูงขึ้น โดยอันดับ 1 คือ FTA อาเซียนที่มีมูลค่าการค้ารวม
เติ บ โตถึ ง ร้ อ ยละ 855.3 นั บ จากที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เมื่ อ ปี
2536 ในส่ วนของการเตรีย มการเจรจากรอบใหม่ๆ เช่น
Comprehensive and Progressive Agreement
for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) แ ล ะก ารฟื้ น
การเจรจา FTA ไทย-EU กระทรวงพาณิ ช ย์ (พณ.) ได้
ดำเนิ น การศึ ก ษาประเมิ น ผลดี ผลเสี ย แนวทางรองรั บ
ปรับ ตัว รวมถึงหารือเพื่อระดมความเห็ น ผู้มีส่ วนได้ส่ว น
เสียทุกภาคส่วนทั่วประเทศ และอยู่ระหว่างการเสนอผล
การศึ ก ษาและการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมทั้ง
อยู่ระหว่างการหารือถึงแนวทางปรับปรุง/พัฒนากลไกการ
ช่วยเหลือตลอดจนพิจารณาเกี่ยวกับการขอจัดตั้งกองทุน
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก FTA และการเพิ่ม
ขี ด ค ว าม ส าม ารถ ใน ก ารแ ข่ งขั น ข อ งผู้ ผ ลิ ต แ ล ะ
ผู้ประกอบการในประเทศ

รับทราบผลการดำเนินงานของ พณ. และมอบหมายให้
พณ. ประสานกั บ กระทรวงการต่ า งประเทศและ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งเร่ งรั ด การเจรจาในความตกลง
การค้า CPTPP ไทย-ฮ่องกง และ ไทย – EU ตลอดจน
สนับสนุนให้มีกองทุนรองรับผลกระทบจากความตกลง
การค้าเสรี เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยแก้ไขเยียวยา
และตอบโจทย์ข้อกังวลของผู้ได้รับผลกระทบ และขอให้
หน่ ว ยงานต่ าง ๆ สนั บ สนุ น ด้ ว ย รวมทั้ งพิ จ ารณาให้
ความสำคัญ กับ การจัด ทำความตกลงทางการค้า ใน
รูป แบบ Partnership ซึ ่ง ผลสำเร็จ ของความตกลง
จะส่ งผลต่อการยอมรับของประเทศคู่ค้าและบทบาท
ประเทศไทยในเวทีโลกต่อไป

10. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบมาตรการช่ ว ยเหลื อ ประชาชนที่ ได้ รับ ผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับประชาชนตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอดังนี้
สาระสำคัญของเรื่อง
มท. เสนอว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจของประเทศไทยในภาพรวม โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การชะลอตัวของเศรษฐกิจในภาคธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม และการดำรงชีวิตของประชาชนทุก ระดับ กระทรวงมหาดไทยจึงเห็ น สมควรเสนอมาตรการ
ช่ว ยเหลื อประชาชนผู้ ที่ ได้รับ ผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับประชาชน ดังนี้
1. มาตรการด้านไฟฟ้า (การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
(1) มาตรการที่ 1 ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 3 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เป็นระยะเวลา 3 เดือน
(เมษายน – มิถุนายน 2563) คาดว่าจะใช้งบประมาณรวม 5,160 ล้านบาท แบ่งเป็น การไฟฟ้านครหลวง คาดว่าจะ
ใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้งบประมาณ 3,560 ล้านบาท โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดำเนินการลดค่าไฟฟ้าในอัตราร้อยละ 3 และพิจารณาใช้เงินคืนรายได้ เพื่อให้
การไฟฟ้ามีฐานะการเงินตามเกณฑ์ที่กำหนดมาเป็นแหล่งเงินในการสนับสนุนการลดค่าไฟฟ้า
(2) มาตรการที่ 2 ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการเฉพาะ
อย่าง (ธุรกิจโรงแรม และกิจการให้เช่าพักอาศัย) โดยไม่คิดดอกเบี้ย ตลอดระยะเวลาการผ่อนผันโดยไม่มีการงดจ่าย
ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว และผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนเมษายน
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– พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าใน
พื้นที่
(3) มาตรการที่ 3 การคืนเงิน ประกัน การใช้ไฟฟ้า ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย
และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ ก รวม 22.17 ล้ านราย วงเงิน 32,700 ล้านบาท แบ่งเป็น การไฟฟ้านครหลวง
จำนวน 3.87 ล้านราย วงเงิน 13,000 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 18.30 ล้านราย วงเงินประมาณ
19,700 ล้านบาท สามารถใช้ สิทธิขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่วางไว้ตามขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ทั้งนี้ ผู้วาง
หลั กประกัน การใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบสิทธิและแจ้งความประสงค์ พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อขอคืนเงิน
ประกันผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจะออกประกาศการคืนเงิ นประกันการใช้ไฟฟ้า
โดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเร่งกำหนดแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดในการดำเนินการคืน
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป
2. มาตรการด้านน้ำประปา (การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค)
(1) มาตรการที่ 1 ลดค่าน้ำประปาในอัตราร้อยละ 3 ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เป็นระยะเวลา
3 เดื อน เริ่ ม ตั้งแต่ ร อบการใช้น้ ำเดือ นเมษายน – มิถุ น ายน 2563 คาดว่าจะใช้ งบประมาณรวม 330 ล้ านบาท
แบ่งเป็น การประปานครหลวง 130 ล้านบาท การประปาส่วนภูมิภาค 200 ล้านบาท
(2) มาตรการที่ 2 ขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบ
ธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบใบแจ้ง
ค่าน้ำประปา สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 รวม 30,900 ราย แบ่งเป็น การประปานคร
หลวง จำนวน 900 ราย และการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 30,000 ราย
(3) มาตรการที่ 3 คืน เงิน ประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย รวม 5.7
ล้านราย วงเงิน 2,834 ล้านบาท แบ่งเป็น การประปานครหลวง จำนวน 2 ล้านราย วงเงิน 1,034 ล้านบาท และ
การประปาส่ ว นภู มิภ าค จำนวน 3.7 ล้ านราย วงเงิน 1,800 ล้ านบาท ทั้งนี้ ผู้ วางเงิน ประกัน การใช้ น้ำสามารถ
ตรวจสอบสิทธิและแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนเงินประกันผ่านช่องทางต่าง ๆ
11. เรื่อง ข้อสรุปมาตรการและข้อสั่งการเกี่ยวกับโควิด – 19
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ สรุปมาตรการและ
ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับไป
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
สาระสำคัญ
มาตรการ 3 ยัง แต่ ...
1. ขณะนี้อยู่ในระยะ 2 ยังไม่เข้าสู่ระยะ 3 แต่ให้เตรียมพร้อมยกระดับ
2. ประเทศที่เป็นเขตติดโรคยังคงเป็น 4+2 ยังไม่ประกาศเพิ่ม แต่ มีมาตรการขั้นสูงรองรับทุก
ประเทศ
3. ยังไม่ปิดเมือง ยังไม่ปิดประเทศ (การห้ามเข้า – ออก) แต่ ใช้มาตรการรองรับเข้มงวด คือ
ก. ขาเข้าต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 3 วัน
ข. ชาว ตปท. มีประกันสุขภาพ
ค. ยินยอมใช้ application ติดตามของรัฐ
ง. มาตรการนี้ใช้กับการเข้าเมืองทางบก – น้ำ – อากาศ
จ. ตม. ดู passport ด้วยว่าประเทศก่อนประเทศสุดท้ายคืออะไรบ้าง เป็นเขตติดโรคไหมแล้ว
แจ้ง มท.
ฉ. ยอมรับมาตรการกักกันตนเองหรือของรัฐ
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มาตรการ 2 เร่ง
4. สธ. อว. กห. ตร. กทม. เร่งเตรียมรับระยะ 3 โดยให้เพิ่ม
ก. เตียง โรงพยาบาล (รัฐ – เอกชน – มหาวิทยาลัย – ทหาร – ตำรวจ)
ข. หมอ พยาบาล บุคลากรการแพทย์ อาสาสมัคร
ค. ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ
ง. ชุดป้องกันโรค
จ. เงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรการแพทย์ (กค. กพ.)
5. พณ. สธ. กต. ตร. กค. อก. พน. เร่ง
ก. ผลิตหน้ากากอนามัย เจล แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น
ข. นำหน้ากากของกลางที่ยึดได้ส่งศูนย์ฯ เพื่อแจกจ่ายต่อ
ค. กต. ติดต่อ ตปท. เรื่องชุดป้องกันโรค หน้ากากอนามัย
ง. ตรวจสอบการขาย on line, การกักตุน และการระบายของ และสินค้า
มาตรการ 2 เลื่อน – ปิด
6. เลื่อนวันหยุดสงกรานต์จาก จ. 13 อ. 14 พ.15 เม.ย. ออกไปก่อน โดยไม่เป็นวันหยุดราชการ
และวันหยุดเอกชนปีนี้ โดยจะคืนวันหยุดให้ภายหลัง
7. มาตรการปิดสถานที่ชั่วคราว
ก. สถานที่ซึ่งผู้คนมาร่วมเป็นกิจวัตรเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันที่อาจแพร่เชื้อได้ง่ายแม้จะป้องกัน
แล้ว และยังมีทางเลือกอื่นทดแทนการมาชุมนุม ให้ปิดชั่วคราว ตั้งแต่ 18 มี.ค. ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา (รัฐ –
เอกชน) โรงเรียน (รัฐ – เอกชน – นานาชาติ) สถานกวดวิชา ซึ่งจะปิดเทอมอยู่แล้วหรือเรียน on – line ได้
ข. สถานที่ซึ่งผู้คนไม่ได้มาชุมนุมเป็นกิจวัตร แต่มาเพื่อทำกิจกรรมที่มีการเบียดเสียดใกล้ชิด
และเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อง่ายทางปาก (ตะโกน เชียร์) สัมผัสถูกเนื้อถูกตัวหรือใช้สิ่งของร่วมกันง่าย เช่น สนามมวย
สนามกีฬา โรงมหรสพ ให้ สธ. แจ้ง ผวจ. ผู้ว่า กทม. ใช้อำนาจสั่งตาม ม. 35 (1) โดยคำนึงถึงขนาดของกิจกรรม
(จำนวนคนน้อย – มาก) โอกาสแพร่เชื้อ (ประเภทกิจกรรม) สถานที่ซึ่งมีโอกาสความเสี่ยง (จังหวัด)
ค. ส่วนสถานที่อื่นนอกเกณฑ์ ก.ข. เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด Fitness โรงแรม ร้านอาหาร
ศาสนสถาน Cluc pub ให้พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม ส่วนการประชุม สัมมนา การสอบ งานสังคม
งานบุญ งานบรรพชาอุปสมบทหมู่ กิจกรรมที่มีคนมาร่วมจำนวนมากยากแก่การควบคุมควรเลื่อนหรืองด ถ้าจะจัด
ต้องมีมาตรการรองรับ คือ ทำความสะอาดสถานที่ ตรวจไข้ ใช้หน้ากาก เจล เว้นระยะห่างระหว่างคน ใช้เวลาให้น้อย
ลดขนาดลง มิฉะนั้นอาจถูกประกาศควบคุมเพิ่มเป็นแหล่ง ๆ ก็ได้
มาตรการ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐ
8. ให้ กต. ตั้ง Team Thailand COVID -19 ในทุกประเทศที่มีทูต ดูแลคนไทยใน ตปท. และ
ติดต่อแจ้งข่าว กต.
9. ให้ ก.พ.ร. ใช้เกณฑ์ความสามารถในการรับมือ COVID เป็นตัวชี้วัดการประเมินหน่วยราชการ
10. ให้ทุกกระทรวงพิจารณาปรับเปลี่ยนเวลาทำงาน – พักเที่ยง – เดินทางไปกลับ ให้เหลื่อม
เวลากัน และส่งเสริมมาตรการให้คนติดต่อกับราชการทาง on line
11. ให้ทุกกระทรวงมอบงานให้ข้าราชการ – จนท. ทำงานบางอย่างที่บ้านตามความเหมาะสม แล้ว
รายงานผลการดำเนินการ โดยให้ สลค. รวบรวมทำบัญชีเสนอ ครม. ทราบ
12. อย่าให้การเข้มงวดเรื่อง COVID ทำให้มาตรการอื่นของรัฐบกพร่องหรือหย่อนยาน (การตรวจวัด
แอลกอฮอล์เมาแล้วขับ การตรวจปัสสาวะของ ตร. การตรวจผู้โดยสารรถ อากาศยานของ คค. ตม. การรับมือภัยแล้ง
การจราจร การป้องกันอาชญากรรม การอำนวยความสะดวก)
มาตรการ 3 ช่วย
13. ให้ กค. หามาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจนอกจากที่เคยเสนอ ครม. อนุมัติแล้ว
- ค่าเช่าที่ของราชพัสดุ, ท้องถิ่น, รัฐวิสาหกิจ
- การขยายเวลาหรือผ่อนผันค่าธรรมเนียมตามกฎระเบียบต่าง ๆ
- ตลาดหุ้น
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- อื่น ๆ (ช่วยผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ)
14. ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องช่วยเจรจาขอเลื่อนหรือลดผลกระทบจากมาตรการของรัฐ เช่น การคืน
เปลี่ยนตั๋วช่วงสงกรานต์ (คค.) การขอความร่วมมือจากนายจ้างแจ้งลูกจ้างที่จะลากลับบ้านช่วงสงกรานต์ว่าไม่ควร
กลับ โดยเฉพาะการไป ตปท. เพราะอาจกลับเข้ามายาก (รง.) เงินประกันสังคม (รง.) การส่งสินค้าออก (พณ.) การ
ผ่อนผั น การชำระหนี้ การบั งคับ คดี การขายฝาก (ยธ.) การประชุมผู้ ถือหุ้ นโดยขยายเวลาหรือใช้ระบบประชุม
ทางไกลแทน (กค. กลต. ดส.)
15. การตรวจโรค ถ้าแพทย์สั่งหรือแนะให้ตรวจเพราะมีสิ่งบ่งชี้ – ฟรี ถ้าอยากรู้ ตรวจเอง ไม่มี
สิ่งบ่งเชื้อ (ปัญหาคือจะมีนับล้านคน เสี่ยงการไป รพ. สุขภาพจิตเสีย คนป่วยจริงเสียโอกาส)- จ่ายเอง แต่ถ้าพบว่า
ผลเป็น positive – รัฐตรวจรักษาฟรี
สรุป ขณะนี้ไทยยังไม่ได้ปิดประเทศ แต่เข้าประเทศจะยากขึ้น/อยู่ในระยะ 2 โดยชะลอระยะ 2 ให้
นานที่สุด ใช้มาตรการควบคุม ป้ องกัน รักษา และสื่อสาร โดยถือว่า COVID-19 เป็นปัญหาอันดับ 1 ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจเป็นอันดับรองของประเทศและของโลกเพราะ ถ้าสถานการณ์โรคบรรเทาลงแล้วยังฟื้นฟูได้/ประเมิน
สถานการณ์ COVID และปัญหาเศรษฐกิจรายวัน แต่เตรียมพร้อมรับมือและพร้อมจะปรับเปลี่ยนโดยยก – ลดระดับ
ทุกวัน
12. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด – 19) ครั้งที่ 1/2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามทีค่ ณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) เสนอ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
ดังนี้
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารของส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม
นายกรัฐมนตรี ได้แจ้งว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
มีแนวโน้มการแพร่กระจายที่เพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องหามาตรการรองรับ โดยทุกภาคส่วนต้องทำความเข้าใจร่วมกัน
เพื่อบูรณาการความร่วมมือเพื่อหาแนวทางการรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ร่วมมือใน
การประสานงานให้ เกิ ดผลอย่ างเป็ น รู ป ธรรม ในการนี้ รัฐ มนตรีที่ รับ ผิ ด ชอบในด้ านต่ าง ๆ 6 ด้าน ได้แ ก่ ด้ าน
สาธารณสุข ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน ด้านข้อมูล การชี้แจงและการรับเรื่องร้องเรียน ด้านการต่างประเทศ ด้านมาตรการ
ป้องกัน และด้านมาตรการให้ ความช่วยเหลือเยียวยา ได้รายงานผลการดำเนินงานและแผนมาตรการเตรียมการ
รองรับฯ ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการสาธารณสุข
รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณ สุ ข : กล่ า วขอบคุ ณ
นายกรัฐมนตรีที่อนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน
ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้น
ไปจนกว่าสถานการณ์จะยุติ และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันดำเนินมาตรการต่าง ๆ อาทิ กระทรวงกลาโหม
และกระทรวงมหาดไทยที่ร่วมดำเนินมาตรการ State Quarantine การสนับสนุนกำลังคนและอาสาสมัคร โดยได้
นำเสนอประเด็นต่อที่ประชุม ดังนี้
1.1 สถานการณ์ในประเทศไทย ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อสะสม 114 คน ที่
สำคัญ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง 64 คน สามารถจำแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ คนไทยที่เดินทาง
กลับจากต่างประเทศ ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ผู้สัมผัสกับชาวต่างชาติ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยราย
ก่อนหน้าผู้ที่เกี่ยวข้องกับสนามมวย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง
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1.2 มาตรการดำเนินการ กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินตามแนวทาง ดังนี้
มาตรการ
แนวทาง/การดำเนนิงาน
1. การป้องกันการ 1.1 การหยุดนำเชื้อเข้าจากต่างประเทศ โดยผู้ที่เดินทางเข้ามาจะต้องมีใบรับรองแพทย์
แพร่ระบาด
และกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด
1.2 การหยุดการส่งออกเชื้อไวรัสออกนอกกรุงเทพฯ ด้วยการควบคุมการเดินทางของ
ประชาชนให้ น้ อ ยที่ สุ ดในช่ว งเทศกาลสงกรานต์ หรือเปลี่ ย นแปลงวัน หยุ ด เทศกาล
สงกรานต์ หรืองดการจัดงาน
1.3 การหยุดการแพร่ระบาดเชื้อ โดยขอให้งดกิจกรรมทุกประเภท อาทิ การแข่งขันกีฬา งาน
บั น เทิ ง งานอบรมสั ม มนา การแสดงสิ น ค้ า และให้ สถานบั นเทิ ง เปิ ดให้ บริ ก าร
ไม่เกิน 20.00 น. และให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ จัดที่นั่งหรือที่ยืนห่างกันไม่ต่ำกว่า 1 เมตร
1.4 หยุดการเดินทาง หรือลดการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพฯ โดยเสนอให้ดำเนินการ
ปิดสถานศึกษาประเภทโรงเรียนกวดวิชา หรือสถาบันติวเตอร์ และลดความแออัดของ
ระบบขนส่งมวลชน รวมถึงพิจารณาการทำงานที่บ้าน (Work at Home)
2. การควบคุมและ 2.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรค
การจำกัดวงการแพร่ ในระดับพื้นที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ระบาด
ดำเนิ นการป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
อย่างเคร่งครัด
2.2 ให้ อสม. ดำเนินการดูแล ติดตาม และรายงานการกักตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศ
3. การเตรียม
เตรียมความพร้อมของเครือข่ายโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
ความพร้อมด้านการ
รักษาพยาบาล
4. การสื่อสารความ สร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในระดับภูมิภาคให้เป็นไป
เสี่ยงและ
ในทิศทางเดียวกัน อาทิ เว็บไซต์กรมควบคุมโรค www.ddc.moph.go.th สายด่วนกรมควบคุม
การสื่อสาร
โรค หมายเลข 1422 รวมทั้งร่วมกันสื่อสารสถานการณ์และวิธีการปฏิบัติตัวสำหรับบุคคล
สาธารณะ
ครอบครัว สถานที่ทำงาน ชุมชน และสังคม
1.3 ความพร้อมด้านการสาธารณสุขของไทย
(1) ด้าน Surge Capacity ของจำนวนเตียง ผู้ป่วย COVID – 19
โรงพยาบาลสังกัด
Isolation room
AIIR
Cohort Ward
กทม.
237
136
143
ต่างจังหวัด
2,444
1,042
3,061
(2) การบริหารจัดการ Surgical Mask สธ. ได้รับการจัดสรร 1,000,000 ชิ้น
ต่อวัน แบ่ งเป็น การจัดสรรให้แก่โรงพยาบาลภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 500,000 ชิ้น โรงพยาบาลภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข 70,000 ชิ้น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย/คณะทันตแพทย์ 100,000 ชิ้น โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก
เอกชน 200,000 ชิ้น โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 80,000 ชิ้น และจัดสรรตามมาตรการ Quarantine
50,000 ชิ้น
(3) จำนวนบุคลากรสาธารณสุข
บุคลากร
รพ.รัฐ
รพ.เอกชน
รวม
แพทย์
29,449
7,711
37,160
พยาบาล
126,666
24,905
151,571
สำหรับการดำเนินการจัดหาหน้ากากอนามัย ประเภท N95 และ PPE กระทรวง
สาธารณสุขจะต้องจัดหาเพิ่มเติม 1,596,525 ชิ้น (หน้ากาก N95) และ 1,932,052 ชิ้น (ชุดป้องกันสำหรับบุคลากรทาง
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การแพทย์ (PPE) ขณะที่กำลังการผลิตและสำรองยา กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างจัดหายาเพิ่มเติมในยาฟาวิพิรา
เวียร์ จำนวน 40,000 เม็ด และยาเรมเดซิเวียร์ จำนวน 220 หลอด
2. ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน
รัฐ บาลมี ม าตรการกำกับ ดู แ ลการกระจายหน้ ากากให้ เป็ น ไปอย่างทั่ ว ถึ ง ชดเชย
ส่วนเกินราคาหน้ากากอนามัยให้แก่โรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการควบคุมราคาสินค้าการควบคุมราคาหน้ากาก
อนามัย เร่งรัดการผลิตหน้ากากผ้า หรือหน้ากากทางเลือกเพื่อลดปริมาณความต้องการหน้ากากอนามัย นำไขปาล์ม
เพื่อเป็ นส่ วนผสมในการทำเจลล้ างมือ ตลอดจนขอให้ ด่านศุลกากร เคร่งครัดการตรวจสอบการส่งออกสิ นค้ากับ
ใบอนุญาตให้ตรงกัน นอกจากนี้ ได้กำหนดมาตรการใน 4 เรื่อง คือ การแจ้งข้อมูล การควบคุมการส่งออก การปัน
ส่วน และการควบคุมราคาจำหน่าย ซึ่งได้มีการปรับเพิ่มความเข้มข้ นมากขึ้นเพื่อให้สามารถบริหารจัดการหน้ากากได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ มีการติดตามดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการกักตุนสินค้า และไม่ให้จำหน่ายในราคาสูง
เกินสมควร
แนวทางการบริหารจัดการหน้ากาก เน้นตอบสนองความต้องการ โดยสร้างพอเพียง
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการ State of Quarantine และ
ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หน้ากากทางเลือก เพื่อลดความต้องการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์
3. ด้านข้อมูลการชี้แจงและการรับเรื่องร้องเรียน
รัฐบาลได้จัดให้มีศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยดำเนินการ เปิดรับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อซักถามประชาชน จัดประชุมทุกวันในเวลา 09.00 น. และจัด
แถลงข่าวทุกวันในเวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสดทาง NBT2HD และสื่อออนไลน์ พร้อมทั้งจัดทำ Viral Clip ด้วย ซึ่ง
ในการแถลงข่าวดังกล่าวได้มีการเชิญรัฐมนตรีและหน่วยงานที่รับผิดชอบมาร่วมแถลงด้วย การแถลงข่าวดำเนินการ
มาแล้ว จำนวน 6 ครั้ง ชี้แจงประชาชนไปแล้ว 27 ประเด็น ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ
ตลอดจนได้กำหนดให้มีการยกระดับการสื่อสารกับประชาชนเป็น COVID CHANEL โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำตลอด 24
ชั่วโมง
4. ด้านการต่างประเทศ
ในขณะนี้นานาชาติได้มีมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อการผ่านแดนของคนไทย โดยแบ่ง
มาตรการออกเป็น 3 มาตรการ ดังนี้
1) ห้ามคนไทยเดินทางภายใน 14 วัน
2) ห้ามประชากรจากกลุ่มประเทศอาเซียนเดินทางเข้าประเทศ
3) ห้ามคนไทยเข้าโดยเด็ดขาด
รัฐบาลได้ให้ ความช่วยเหลือนักเรียนแลกเปลี่ ยนในโครงการ AFS จากประเทศ
อิตาลี ซึ่งในขณะนี้ได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว
ปัจจุบันมีประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงการต่างประเทศจึงขอ
หารือที่ประชุมพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมในการดำเนินมาตรการเฉพาะกับ ประเทศที่มีรายงานผู้ป่วย
สะสมมากและผู้ป่วยรายใหม่อย่างไรหรือไม่
เมื่ อ พิ จ ารณาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ของประเทศต่ าง ๆ เห็ นว่า มาตรการที่ หนั กแน่ นและ
ครอบคลุ มเท่านั้ นที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ ได้ และประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของประชาชนในประเทศและมีมาตรการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเข้มข้น ขณะนี้ กระทรวงการ
ต่างประเทศกำลั งประสานความร่วมมือในการควบคุมการแพร่ระบาดในด้านต่าง ๆกับสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
5. ด้านมาตรการป้องกัน
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้นำเสนอมาตรการป้องกัน ดังนี้
1) การกั กกั น กระทรวงสาธาณสุ ขได้ แต่ งตั้ งเจ้ าหน้ าที่ กระทรวงมหาดไทยเป็ น
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการกักกัน ควบคุมโรคในระดับพื้นที่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
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2563 โดยดำเนินการ ได้แก่ (1) ระดับอำเภอ มีนายอำเภอเป็นประธาน มีสาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุการ (2) ระดับ
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีนายเทศมนตรี นายกองค์บริหารส่วนตำบบ (อบต.) เป็นประธาน มี
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบล (รพ.สต.) เป็นเลขานุการ (3) ระดับหมู่บ้าน มีกำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธาน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เป็นเลขานุการ และมี แนวทางปฏิบัติในการกักกัน ณ ที่พักสำหรับผู้เดินทาง
มาจาก4 ประเทศเสี่ยง แบ่งเป็น กลุ่มผู้เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ (อยู่ระหว่างกักกัน 1,324 คน) และกลุ่มผู้
เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงอีก 3 ประเทศ (อยู่ระหว่างกันกัน 824 คน) รวมถูกกักกัน 2,144 ราย
2) การจัดทำหน้ากากอนามัยทางเลือก (หน้ากากผ้า)
ปัจจุบันมีการคาดการณ์ยอดการผลิตหน้ากากผ้าทั้งสิ้น 52 ล้านชิ้น จำแนกเป็น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการผลิตและแจกจ่ายแล้ว 3,584,986 ชิ้น (ณ วันที่ 15 มี.ค.
63) จากเป้าหมาย 50 ล้านชิ้น กระทรวงสาธารณสุข โดย อสม. 1 ล้านชิ้น ซึ่งอยู่ระหว่างการของบอนุมัติงบกลาง
เพื่อการผลิต และกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม1 ล้านชิ้น อยู่ระหว่างการผลิต ในการนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม
จะมอบหมายให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตหน้าอนามัยทางเลือกเพิ่มเติม จำนวน 10 ล้านชิ้น
3) การเตรี ย มรองรั บ ผู้ ติ ดเชื้ อของกรุ ง เทพ มหาน คร กรุ ง เทพมหานคร
ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตเป็นหัวหน้าทีมในการดำเนินการ โดยพื้นที่กรุงเทพฯ มีประชาชนที่อยู่ในมาตรการ
Local Quarantine และ Home Quarantine ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง จำนวน 443 ราย รวมถึงการเตรียมความพร้อม
สำหรับสถานพยาบาลต่าง ๆ เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อในอนาคต อาทิ การเตรียมเรือนพักของโรงพยาบาลบางขุนเทียน
(มี อ าคารผู้ ป่ ว ยในที่ ส ามารถรองรั บ ผู้ ป่ ว ยได้ 74 คน และหากสถานการณ์ เข้ าอยู่ ร ะยะที่ 3 สามารถปรั บ เป็ น
โรงพยาบาลเฉพาะโรคที่สามารถรองผู้ป่ วยได้ 273 คน) ศูนย์ฝึกอบรมหนองจอก (รองรับได้ 50 คน) ค่ายลูกเสื อ
(รองรับ ได้ 50 คน) และเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลในสังกัด 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลเจริญราษฎร์ประชารักษ์ และโรงพยาบาลสิรินธร
6. ด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา
โดยแบ่งมาตรการออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
1) มาตรการระยะที่ 1 เพื่อดูแลและเยียวยาประชาชนทุกกลุ่ ม ประกอบด้วย
3 มาตรการ ดังนี้
(1) มาตรการด้านการเงิน ได้แก่ สิ น เชื่อดอกเบี้ยต่ำ 150,000 ล้ านบาท
พักเงินต้น/ลดดอกเบี้ย/ขยายเวลาชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ โดย ธปท. และส่งเสริม
การจ้างงานของสำนักงานประกันสังคม
(2) มาตรการด้ า นภาษี ได้ แ ก่ ลดอั ต ราภาษี เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ ง
หักรายจ่ายดอกเบี้ยสำหรับโครงการ Soft Loan และคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบการภายในประเทศ
(3) มาตรการด้านอื่น ๆ ได้แก่ การบรรเทาค่าน้ำค่าไฟ คืนเงินประกันการใช้
ไฟ และลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
2) มาตรการระยะที่ 2 อยู่ระหว่างเตรียมการ อาทิ กค. เริ่มตั้งศูนย์รับเรื่องทั่ว
ประเทศ ร่ ว มกั บ ธนาคารออมสิ น เปิ ด บริ ก ารออนไลน์ เพื่ อ รั บ ข้ อ ร้อ งเรี ย นและรับ ข้ อ เสนอแนะ ดู แลกลไกและ
เสถียรภาพของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนทุกกลุ่ม
- รมว.อก. รายงานการยกเลิกค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าของกิจการโรงงาน
มติที่ประชุม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการ/แผนงาน/โครงการเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
13. เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง
คณะรัฐมนตรีพิจารณา เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบ
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จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้งตามที่สำนัก
งบประมาณเสนอแล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินโครงการตามมาตรการด้านการงบประมาณ
เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และสถานการณ์ภัยแล้ง โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน 17,310.4509 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการที่หน่วยรับ
งบประมาณขอรับการจัดสรรงบกลางฯ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จำนวน 11 กระทรวง 28 หน่วยงาน วงเงิน
14,610.4509 ล้านบาท ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
กระทรวง
คำขอ
พิจารณา
COVID-19
ภัยแล้ง
รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น
65,533.0244
6,302.4253
8,308.0256 14,610.4509
1. กระทรวงสาธารณสุข
6,573.6287
5,488.5096
5,488.5096
(8 หน่วยงาน)
(6 หน่วยงาน)
(6 หน่วยงาน)
2. กระทรวงคมนาคม
898.1502
159.0000
398.1502
557.1502
(2 หน่วยงาน)
(1 หน่วยงาน) (1 หน่วยงาน) (2 หน่วยงาน)
3. กระทรวงการอุดมศึกษา
9,919.8085
143.5036
143.5036
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(5 หน่วยงาน)
(2 หน่วยงาน)
(2 หน่วยงาน)
4. กระทรวงกลาโหม
1,525.7740
115.4110
1,309.4528 1,424.8638
(4 หน่วยงาน)
(1 หน่วยงาน) (2 หน่วยงาน) (3 หน่วยงาน)
5. กระทรวงพาณิชย์
157.9650
108.0000
108.0000
(1 หน่วยงาน)
(1 หน่วยงาน)
(1 หน่วยงาน)
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8,534.7601
45.0372
2,879.4878 2,924.5250
(8 หน่วยงาน)
(1 หน่วยงาน) (5 หน่วยงาน) (6 หน่วยงาน)
7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
5,283.7829
1,125.6858 1,125.6858
สิ่งแวดล้อม
(4 หน่วยงาน)
(2 หน่วยงาน) (2 หน่วยงาน)
8. กระทรวงมหาดไทย
4,591.5545
2,575.4890 2,575.4890
(1 หน่วยงาน)
(1 หน่วยงาน) (1 หน่วยงาน)
9. กระทรวงอุตสาหกรรม
55.0000
35.0000
35.0000
(1 หน่วยงาน)
(1 หน่วยงาน)
(1 หน่วยงาน)
10. กระทรวงศึกษาธิการ
25,140.6347
(3 หน่วยงาน)
11. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1,252.1862
(2 หน่วยงาน)
12. รัฐวิสาหกิจ
1,374.6600
53.1000
19.7600
72.8600
(5 หน่วยงาน)
(1 หน่วยงาน) (1 หน่วยงาน) (2 หน่วยงาน)
13. กรุงเทพมหานคร
90.0986
50.0656
50.0656
(1 หน่วยงาน)
(1 หน่วยงาน)
(1 หน่วยงาน)
14. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
30.0000
(3 หน่วยงาน)
15. สภากาชาดไทย
105.0210
104.7983
104.7983
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2. เห็ น ชอบในหลั กการการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่ อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน 2,700 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างงาน โดยให้หน่วย
รับงบประมาณขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
สำหรับการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) ระยะเวลาการจ้ างไม่ เกิน 6 เดื อน อัตราค่าจ้างต่อเดือนไม่เกิน 9,000 บาท เพื่อ ดำเนิ นโครงการ
ดังกล่าวตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและมอบให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้
หน่วยรับงบประมาณได้ภายในกรอบวงเงินดังกล่าว โดยไม่ต้องเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนที่
กำหนดไว้ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จำเป็น พ.ศ. 2562 หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้ งบประมาณรายจ่าย
งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี
พ.ศ. 2559 แล้วแต่กรณี
สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากกรอบวงเงินงบกลางดังกล่าว หากหน่วยรับงบประมาณที่
เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนให้พิ จารณาปรับแผนการปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งเงินอื่น เพื่อสนับ สนุนความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของมาตรการดังกล่าว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อ
บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง
ต่อไป
ทั้งนี้ ให้หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเคร่งครัด โดยเร่งรัดการดำเนินงาน
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึง
ประโยชน์ สู ง สุ ด ของทางราชการและประโยชน์ ที่ ป ระชาชนจะได้ รั บ เพื่ อ ทำความตกลงในรายละเอี ย ดกั บ
สำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป สำหรับโครงการตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์ภัยแล้ง มอบหมายให้สำนักงานทรัพ ยากรน้ำแห่งชาติ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการ รวมถึง
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ และรายงานผลการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไปด้วย
14. เรื่อง การปรับแนวทางประเมิน ส่วนราชการและองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อ
รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอการปรับแนวทางประเมินส่วนราชการและ
องค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และให้สำนักงาน ก.พ.ร. ไปกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อแจ้งให้ส่วนราชการและองค์การมหาชน
ปฏิบัติต่อไป
สาระสำคัญ
1. สถานการณ์ ก ารระบาดของโรคโควิ ด 19 ในประเทศไทย ส่ งผลให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชก ารของ
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องจากหน่วยงานต้องทุ่มเททรัพยากรในการแก้ไขและป้องกัน
สถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ได้ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการลงทุน ด้านการส่งออก เป็นต้น
2. จากการประเมินเบื้องต้น สำนักงาน ก.พ.ร. คาดว่าจะมีส่วนราชการจำนวน 60 ส่วนราชการ จาก
152 ส่วนราชการ (คิดเป็นร้อยละ 39.47) จังหวัดจำนวน 70 จังหวัด จาก 76 จังหวัด (คิดเป็นร้อยละ 92.10) และ
องค์การมหาชน 27 หน่วยงาน จาก 34 หน่วยงาน (คิดเป็นร้อยละ 79.41) มีตัวชี้วัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคฯ ทำให้ ไม่สามารถบรรลุ เป้าหมายของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากหลายหน่ วยงานมีห น้าที่
โดยตรงในการแก้ไขปั ญ หา เช่น กรมควบคุมโรคที่ดำเนิ นการตั้ งศูน ย์ปฏิ บั ติการภาวะฉุกเฉิน ระดั บประเทศเพื่ อ
ดำเนิ นการเฝ้ าระวังป้ องกันและควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเข้มข้น จึงต้องระดมสรรพกำลังทั้งส่วนกลางและส่ วน
ภูมิภาคเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินนี้ และอีกหลายหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตและต้องทำหน้าที่ป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ควบคู่ไปกับการดำเนินภารกิจปกติ
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3. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการ
และให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)) ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานสามารถบริหารงานและให้บริการประชาชนในภาวะวิกฤติของ
โรคดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย (1) มาตรการเพื่อการปรับเปลี่ยนการให้บริการงานอนุมัติ อนุญาต
รับ รอง จดแจ้ ง หรื อ จดทะเบี ย นตามกฎหมาย ซึ่ งเน้ น ให้ ห น่ ว ยงานรัฐ ปรั บ เปลี่ ย นการให้ บ ริก ารมาใช้ ช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีมาใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับประชาชนแทนการเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง
และ (2) มาตรการเพิ่มเติมอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐและลดผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคโควิด 19 (ขณะนี้เรื่องดังกล่าวเสนออยู่ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
4. เพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติภารกิจภายใต้วิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดภาระของ
หน่วยงานในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด รวมทั้งให้หน่วยงานสามารถระดมทรัพยากรเพื่อแก้ไขวิกฤต
ของการแพร่ระบาดของโรคโควิ ด 19 ได้อย่างทันการณ์ จึงเห็นควรให้มี การปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการ
และองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดแนวทางเพิ่มเติมขยายไปจากกรอบการประเมิน
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
4.1 ให้หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดตามภารกิจปกติที่คาดว่าถูกกระทบจากวิกฤต โดย
ให้จัดเตรียมข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ไว้ เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับค่าเป้าหมาย ปรับน้ำหนักตัวชี้วัด
ปรับรายละเอียดตัวชี้วัด หรือการยกเลิกตัวชี้วัด
4.2 ให้หน่วยงานสามารถกำหนดตัวชี้วัดใหม่ในส่วนของการดำเนินการที่หน่วยงานได้ทำหน้าที่ใน
การแก้ปัญหาหรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยให้รวบรวมผลการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การออก
นโยบายหรือมาตรการ รวมทั้งการดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหาร
ราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤตฯ ตามที่สำนั กงาน ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรี (ในข้อ 3) และนำมา
กำหนดเป็นตัวชี้วัด โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะนำข้อมูลไปพิจารณาร่วมกับ ข้อ 4.1 ในการปรับตัวชี้วัดในภาพรวมของ
หน่วยงาน
4.3 ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563 ให้หน่วยงานรวบรวมและจัดทำข้อมูลตามข้อ 4.1
และ 4.2 ส่ งให้ ส ำนั กงาน ก.พ.ร. ในเบื้ องต้น และเมื่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่ คลายลง
สำนักงาน ก.พ.ร. จะนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาปรับตัวชี้วัดให้แก่หน่วยงานต่อไป
5. สำนั ก งาน ก.พ.ร. ตระหนั กว่าการแก้ ไขปัญ หาการระบาดของโรคโควิด 19 เป็ น เรื่องสำคั ญ
เร่งด่วน ดังนั้ นการกำหนดแนวทางปฏิบัติและวิธีการในรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้จึงมีหลักการว่าจะต้องไม่เป็น
ภาระแก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการแก้ไขวิกฤตดังกล่าวต่อไป
15. เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่าง ๆ และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่างๆ และพิธี
ทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้
สืบเนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุกทวีปทั่วโลก
ซึ่งโรคดังกล่าวสามารถติดต่อโดยการแพร่กระจายละอองฝอยของเชื้อโรค เหมือนเชื้อกลุ่มไข้หวัด และการสัมผัส
สิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีจำนวนผู้ ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งช่วงเวลานับ จากนี้ ประเทศไทยมีกำหนดการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีอื่น ๆ และพิธีทางศาสนา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเป็นกลุ่มหรือการรวมตัวกันของคน
หมู่มาก อาจมีความเสี่ย งต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าว จึงควรเสนอคำแนะนำในการปฏิบัติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
ภาคประชาชนในการจัดเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีอื่น ๆ และพิธีทางศาสนา เพื่ อสร้างความเข้าใจและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
กระทรวงวัฒ นธรรมพิ จ ารณาแล้ ว เห็ นว่า เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามมติที่ ประชุม คณะกรรมการบริห าร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 มีนาคม 2563
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มีมติให้เสนองดวันหยุดราชการช่วงสงกรานต์ โดยไม่เป็นวันหยุดราชการและไม่เป็นวันหยุดงานของภาคเอกชน แต่จะ
ชดเชยวันหยุดและสิทธิของผู้ใช้แรงงานในโอกาสอื่นต่อไป เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้า
ระวัง ป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าว จึงขอเสนอคำแนะนำในการปฏิบั ติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
ภาคประชาชนเกี่ยวกับการจัดเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีอื่น ๆ และพิธีทางศาสนา เพื่อสร้างความเข้าใจ
และการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1. คำแนะนำการปฏิบัติโดยทั่วไปในการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณีต่าง ๆ และพิธีทาง
ศาสนา โดยควรงดเว้น หรือเลื่อนกำหนดการจัดงานเทศกาล งานประเพณี หรืองานอื่นใดที่มีการรวมตัวของคนเป็น
กลุ่มหรือการรวมตัวกัน ของคนหมู่มากไปก่อน หากเป็นงานจำเป็นที่ไม่สามารถเลื่อนออกไปได้ เช่น งานศพ ควร
ดำเนินการมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุ ขกำหนด รวมถึงควรเน้นแบบแผนที่ปฏิบัติที่เป็นคุณค่าและ
สาระที่ถูกต้อง และตระหนักถึงสุขภาวะและความปลอดภัยของคนในชุมชน และหากพื้นที่ใดที่รัฐบาล หรือกระทรวง
สาธารณสุขประกาศให้เป็นพื้นที่งดเว้นการจัดกิจกรรมใด ๆ ให้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ควร
ส่ งเสริ มให้ มีก ารปฏิ บั ติ ตามวิถีวัฒ นธรรมไทยอั นดีงาม และไม่ เสี่ ยงต่อการติดเชื้อโรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) เช่น การสวัสดีและไหว้แบบไทย
2. คำแนะนำสำหรับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ในปี 2563 เป็นการเฉพาะ ดังนี้
(1) การสืบสานคุณค่าสาระในประเพณีสงกรานต์แบบไทยหรือท้องถิ่น โดยงดเว้นการจัดงาน
สงกรานต์ในทุกระดับและปฏิบัติเฉพาะภายในครัวเรือนเท่านั้น เช่น ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพร
ผู้ใหญ่ โดยสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับสมาชิกที่เดินทางไปทำงานต่างถิ่นควร งดการเดินทางกลับ
ภูมิลำเนา ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาออกไปก่อน โดยอาจจะแสดงความสัมพันธ์ต่อครอบครัวและเครือ
ญาติผ่านทางระบบสื่ อสารสมัย ใหม่ อาทิ โทรศัพท์ หรือสื่อสังคมสมัยใหม่ (Social Media) เช่น facebook Line
ฯลฯ
(2) การปฏิบั ติ ต น สมาชิกที่ร่ วมกิจกรรมในครัว เรือนควรแต่งกายให้ มิดชิด สวมใส่ ห น้ากาก
อนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือด้วยน้ำสะอาด และสบู่เหลว กรณีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ควรตระหนักว่าการ
รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่าย ทั้งนี้ การทำความสะอาด
บ้านเรือน ควรสวมใส่ถุงมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดด้วย และควรหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มี
การรวมตัวของคนเป็นกลุ่มหรือการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งงด
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสพของมึนเมาทุกชนิด ทั้งนี้ควรคำนึงถึงการมีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม
โดยไม่ประพฤติปฏิบัติในลักษณะที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคตามคำแนะนำและมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด
16. เรื่อง การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6
ค.ศ. 2021
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์
และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ค.ศ. 2021
2. เมื่อได้รับให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6
ค.ศ. 2021 แล้ว กก. โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วนในทุกมิติ รวมทั้งจัดทำโครงสร้างคณะกรรมการต่าง ๆ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรมที่ต้อง
ดำเนินการ และประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง
[สภาโอลิมปิ กแห่งเอเชีย (Olympic Council of Asia: OCA) ขอให้ ไทยนำเสนอความคืบหน้าในการเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันดังกล่าว ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน]
ทั้งนี้ ให้ กก. ร่ ว มกับ กระทรวงสาธารณสุ ข และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้องพิ จ ารณาความเหมาะสม
ในการเสนอตั ว เป็ น เจ้ าภาพจั ดการแข่งขั น โดยคำนึ งถึ งสถานการณ์ ก ารระบาดของโรค COVID-19 ในช่ว งเวลา
การจัดการแข่งขันดังกล่าวด้วยตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
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สาระสำคัญของเรื่อง
กก. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการ
แข่งขันกีฬาเอเชียนอิน ดอร์และมาเชี่ย ลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ค.ศ. 2021 ซึ่งมีกำหนดการแข่งขัน จำนวน 10 วัน
ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2564 ณ จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร คาดการณ์ว่าจะมีการแข่งขันทั้งหมด จำนวน
21 ชนิ ด กี ฬ า จากผู้ เข้ า แข่ ง ขั น 46 ประเทศ โดยใช้ ง บประมาณจากรายได้ ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการจั ด การแข่ ง ขั น
240,000,000 บาท และขอรั บ การสนั บ สนุ น จากรัฐ บาล 1,245,500,000 บาท ในการจัดการแข่งขัน รวมทั้ งสิ้ น
1,485,500 บาท
ต่างประเทศ
17. เรื่อง รายงานผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV
(กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีแรงงานใน
กลุ่มประเทศ CLMTV (กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม) และเห็นชอบแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับ
รัฐมนตรีแรงงาน ครั้งที่ 3 ในกลุ่มประเทศ CLMTV ในเรื่อง “ การคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในกลุ่มประเทศ CLMTV:
ความร่วมมือด้านประกันสังคม” และแผนงานเสียมราฐ เพื่อจัดทำปฏิญญารัฐมนตรีแรงงานว่าด้วยการเคลื่อนย้ายและ
คงสิทธิประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติในกลุ่มประเทศ CLMTV ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
รายงานผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV
(กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562 ณ กัมพูชา โดยในการ
ประชุมดังกล่าวได้ให้ความเห็นชอบเอกสาร จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
1. แถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงาน ครั้งที่ 3 ในกลุ่มประเทศ CLMTV โดยมีประเด็น
สำคั ญ สรุ ป ได้ ดั ง นี้ (1) การขยายความคุ้ ม ครองทางสั ง คมสำหรั บ แรงงานข้ า มชาติ ในกลุ่ ม ประเทศ CLMTV
(2) การปรั บ ปรุ ง การเคลื่ อ นย้ า ยและคงสิ ท ธิ ป ระกั น สั ง คมสำหรั บ แรงงานข้ า มชาติ ใ นกลุ่ ม ประเทศ CLMTV
(3) เห็นชอบในแผนงานเสียมราฐเพื่อจัดทำปฏิญญารัฐมนตรีแรงงานว่าด้วยการเคลื่อนย้ายและคงสิทธิประกันสังคม
สำหรับ แรงงานข้ามชาติในกลุ่ มประเทศ CLMTV โดยได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานประสานงาน
เพื่อดำเนิ นการตามแผนงานต่อไป และ (4) เห็ นชอบการมอบหมายให้ ลาวปฏิบัติหน้าที่ประธานเพื่อเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงาน ครั้งที่ 7 และการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงาน ครั้งที่ 4 ในปี 2564
2. แผนงานเสียมราฐ (เป็นภาคผนวกของแถลงการณ์ร่วมฯ) เป็นแผนการดำเนินการเพื่อจัดทำความ
ร่วมมือด้านแรงงาน (ปฏิญญารัฐมนตรีแรงงานว่าด้วยการเคลื่อนย้ายและคงสิทธิประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติ
ในกลุ่มประเทศ CLMTV) เพื่อทำให้แรงงานข้ามชาติมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับสิทธิประโยชน์ อันพึง
ได้ภายใต้กฎหมายของประเทศผู้รับอย่างเต็มที่โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจัดทำเป็นปฏิญญาแล้ว
เสร็ จ พร้ อ มให้ รั ฐ มนตรี แ รงงานในกลุ่ ม ประเทศ CLMTV รั บ รองในการประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรีแ รงงาน ครั้งที่ 4
(ปี 2564)
ทั้ ง นี้ ผู้ แ ทนไทยได้ ข อสงวนการลงนามรั บ รองของฝ่ า ยไทยและจะแจ้ ง ให้ ฝ่ า ยกั ม พู ช าทราบ
การเห็นชอบต่อเอกสารทั้ง 2 ฉบับ อย่างเป็นทางการภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 แล้ว นอกจากนี้
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาแล้วไม่มีข้อขัดข้องตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
แต่งตั้ง
18. เรื่ อ ง การแต่ งตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้
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1. นางสาวอุศณา พีรานนท์ รองอธิบดีกรมอาเซียน ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอาเซียน
2. เรื อ เอก ชั ช วรรณ สาครสิ น ธุ์ รองอธิ บ ดี ก รมอเมริ ก าและแปซิ ฟิ ก ใต้ ให้ ด ำรงตำแหน่ ง
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่
ว่าง
19. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐ มนตรี มี ม ติอ นุ มัติ ตามที่ ส ำนั กข่ าวกรองแห่ งชาติ เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรื อ นสามั ญ
สังกัดสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายสาโรจย์ ธรรมรักษ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒ นาระบบงานการข่าว (นักการข่าวทรงคุณ วุฒิ )
กลุ่มงานที่ปรึกษา ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
2. นายปิยะ คงขำ ที่ปรึกษาด้านการดำเนินงานข่าวกรองในต่างประเทศ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ)
กลุ่มงานที่ปรึกษา ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่ง
ที่ว่าง
20. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คณะรัฐ มนตรีมีมติอนุ มัติตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเพิ่มเติม จำนวน 2 คน ดังนี้
1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
นายอนันต์ แก้วกำเนิด ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
2. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการ
นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วัน ที่ 17 มีน าคม 2563 เป็นต้นไป และให้ ผู้ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมอยู่ใน
ตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
21. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ดังนี้
1. ศาสตราจารย์กมลชัย รัตนสกาววงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
2. พลตำรวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
3. นายชาย นครชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒ นธรรม
และวิถีชุมชน
4. รองศาสตราจารย์ปานเทพ รัตนากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์ป่า (ผู้แทนจากภาคประชาสังคม)
5. นายศศิน เฉลิมลาภ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม (ผู้แทนจากภาคประชาสังคม)
6. นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์ป่า (ผู้แทนจากภาคประชาสังคม)
7. นายธิติ กนกทวีฐากร
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นกฎหมาย (ผู้ แ ทนจากภาคประชา
สังคม)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
22. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ดังนี้
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ภาคเอกชน)

1. พลตำรวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ
2. นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์
3. นายทรงธรรม สุขสว่าง
4. นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์
5. นายสุรพล เศวตเศรนี

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย (ผู้แทนภาคเอกชน)
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและนั น ทนาการ (ผู้ แ ทน

6. นายศศิน เฉลิมลาภ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ผู้แทนภาคเอกชน)
7. นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ผู้แทนภาคเอกชน)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
23. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจ
ราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ให้
ดำรงตำแหน่ ง รองปลั ด สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี (นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ) สำนั ก งานปลั ด สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
24. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบตามที่ ส ำนั ก เลขาธิก ารนายกรั ฐ มนตรีเสนอแต่ งตั้ ง นายประพนธ์
ตั้งศรีเกียรติ กุล เป็ นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้ มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีล งนามในประกาศแต่งตั้งและ
มอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
.......................

