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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง)  
 
  วันน้ี  (16 มิ ถุนายน 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ตึ กสันติไมต รี (ห ลังนอก) ทำเนียบ รัฐบาล                  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซ่ึงสรุปสาระสำคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุย
    วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยการกีฬา 
    แห่งชาติ พ.ศ. ....  
  2.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี 
    ดำเนินการบังคับทางปกครองแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [กำหนดหน่วยงานของรัฐ
    ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม 
    โดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562]  
  3.  เร่ือง  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) 
    พ.ศ. ....  
  4.  เร่ือง  ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง 
    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กำหนดแบบ
    บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....  
  5.  เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน รวม 6 ฉบับ  
  6.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงการออกหนังสือสำคัญประจำตัวคนประจำเรือ พ.ศ. ....  
  7.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานข้อบังคับสำหรับการป้องกันเรือ
    โดนกัน พ.ศ. .... 
  8.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงการแจ้งและการออกหนังสือรับรองการแจ้งผลิต นำเข้า  
    ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเช้ือโรค กลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์  
    กลุ่มที่ 1 พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตผลิต 
    นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเช้ือโรค กลุ่มที่ 3 หรือพิษ 
    จากสัตว์ กลุ่มที่ 2 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  9.  เร่ือง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำ 
    สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 114) พ.ศ. 2539 พ.ศ. .... 
  10.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้นำของเข้าเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายลำได้รับ 
    ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน พ.ศ. ....   
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
  11.  เร่ือง  การปรับหลักเกณฑ์และเง่ือนไข “โครงการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการ
    บ้านล้านหลัง)” สำหรับลูกค้ารายย่อย (Post Finance)  
   
  12.  เร่ือง  ขออนุมัติค่าปรับปรุงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเล่ือนให้เป็นหอประวัติราช 
    บัณฑิตยสภา ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมราชบัณฑิตยสภา และขออนุมัติก่อหน้ี
    ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
   13.  เร่ือง  มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ คร้ังที่ 2/2563 
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   14.  เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
     คร้ังที่ 2/2563  
  15.  เร่ือง  ผลการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
    และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 
   16.  เร่ือง  รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยเดือนเมษายน 2563 
  17.  เร่ือง  เพลงสำคัญของแผ่นดิน  
  18.  เร่ือง  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
    ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2562 
  19.  เร่ือง  กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจ  
    กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ 
    ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
  20.  เร่ือง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม 
    คร้ังที่ 5/2563 และคร้ังที่ 6/2563 
  21.  เร่ือง  รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และ
    การเหล่ือมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ คร้ังที่ 5 
  22.  เร่ือง  รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และ
    การเหล่ือมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ 
 

ต่างประเทศ 
  23.  เร่ือง  ร่างข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหม
    แห่งออสเตรเลีย ประกอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการส่งกำลัง
    บำรุงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย 
  24.  เร่ือง  ร่างกรอบความตกลงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่ง 
    สหประชาชาติ ฉบับใหม่ 
  25.  เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและองค์การ
    ทางทะเลระหว่างประเทศเก่ียวกับการเข้าร่วมโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิก
    องค์การทางทะเลระหว่างประเทศภาคบังคับ (IMO Member State Audit  
    Scheme: IMSAS) 
  26.  เร่ือง  การขอขยายระยะเวลาการดำเนินการศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาช่ัวคราว 
    (The Temporary Data Collection Center) ของทางการเมียนมา 
  27.  เร่ือง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนวาระพิเศษผ่านระบบการประชุม
    ทางไกล (Special Meeting of ASEAN Tourism Ministers on COVID-19) 
    (กก.)  
  28.  เร่ือง  ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมระดับสูงผ่านระบบการประชุมทางไกลว่าด้วย 
    ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ข้อริเร่ิมสายแถบและเส้นทาง: การต่อสู้กับโรค
    ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
  29.  เร่ือง  การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมคณะมนตรี 
    ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คร้ังที่ 23 (Joint Ministerial Statement 
    of the Twenty Third ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)  
    Council)  



 

 

 

3 

  30.  เร่ือง  ขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน -
    รัสเซีย สมัยพิเศษว่าด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

แต่งตั้ง 
 
  31.  เร่ือง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  32.  เร่ือง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  33.  เร่ือง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  34.  เร่ือง  การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย 
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1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ                  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิจารณา แล้ว
ดำเนินการต่อไปได้  
  สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  1. กำหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
    2. กำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ   
  3. กำหนดลักษณะของเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
  4. กำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยประจำตำแหน่ง และสีประจำคณะของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
  เรื่องเดิมและข้อเท็จจริง    
  ได้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ค รุยวิทยฐานะ                  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงออกโดยอาศัย
อำนาจตามความแห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
   ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซ่ึงมาตรา               
68 วรรคสอง บัญญัติให้การกำหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาช้ันใด และจะใช้อักษรย่อสำหรับปริญญาน้ันอย่างไร ให้
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มาตรา 72 วรรคสอง บัญญัติให้การกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของ
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ประกอบมาตรา 95 บัญญัติให้ใน
ระหว่างที่ยั งไม่มีพระราชกฤษฎีกาเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ น้ี ให้นำพระราชกฤ ษฎีกาซ่ึงออกตาม
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ มาใช้บังคับโดย
อนุโลมเท่ าที่ ไม่ขัดห รือแย้งกับพระราชบัญญั ติ น้ี ดังน้ัน  เพ่ือให้ เป็นไปตามพระราชบัญญั ติดังกล่าว กก .                
โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  จึงได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ขึ้นใหม่ 
เพ่ือกำหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา รวมทั้ งกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท  และ
ส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจำตำแหน่ง และกำหนดสีประจำคณะของมหาวิทยาลัย              
การกีฬาแห่งชาติ    
  ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ คร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2563 ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....   
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทาง
ปกครองแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562]  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้                 
เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทางปกครองแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เสนอ และให้ ส่งสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้  
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  สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กำหนดให้สำนักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการ
ทางปกครองแทนได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง    
  ทั้งน้ี สำนักงาน กสทช. เสนอว่า   
  1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ     
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 63/15 วรรคหน่ึง บัญญัติให้ในกรณีที่มีการบังคับให้
ชำระเงินและคำส่ังทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่ สุดแล้ว หากหน่วยงานของรัฐที่ออกคำส่ังให้ชำระเงิน
ประสงค์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดีดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำส่ังทางปกครองดังกล่าว ให้
ยื่นคำขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพ่ือบังคับให้เป็นไปตามคำส่ังทางปกครองน้ัน โดยระบุจำนวนเงินที่ ผู้
อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองยังมิได้ชำระตามคำส่ังทางปกครอง ทั้งน้ี ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้
บังคับทางปกครองหรือได้ดำเนินการบังคับทางปกครองแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชำระเงิน หรือได้รับชำระเงินไม่ครบถ้วน 
และมาตรา 63/15 วรรคหก บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐตามมาตราน้ี หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือ               
ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐตามที่กำหนดในกฎกระทรวง   
   2. โดยที่สำนักงาน กสทช. มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แต่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่
และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 สำนักงาน กสทช. 
จึงมิได้มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามนัยบทบัญญัติมาตรา 63/15 วรรคหก 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกอบกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกำกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 บัญญัติให้คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการ รวมถึงค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และในกรณีที่ต้องกำกับดูแลและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย 
มีอำนาจในการปรับทางปกครอง โดยจะมีคำส่ังทางปกครองกำหนดให้ชำระเงิน แต่เมื่อถึงกำหนดเวลาชำระเงินแล้ว
ไม่มีการชำระเงินโดยถูกต้องครบถ้วน จึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สิน และขายทอดตลาดเพ่ือชำระเงินให้ครบถ้วน แต่เน่ืองจากสำนักงาน กสทช. ไม่มีบุคลากรที่มีประสบการณ์
หรือความเช่ียวชาญในด้านการบังคับทางปกครอง ส่งผลให้ไม่สามารถบั งคับตามคำส่ังของศาลปกครองได้อย่าง         
มีประสิทธิภาพ    
  3. ดังน้ัน เพ่ือให้การดำเนินการบังคับตามคำส่ังทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินของสำนักงาน 
กสทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม จำเป็นต้องออกกฎกระทรวงเพ่ือกำหนดให้สำนักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 
63/15 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  
จึงได้ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับ               
ทางปกครองแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพ่ือดำเนินการ  
 
 
 
3. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ              
ผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้   
  สลน. เสนอว่า  
  1. โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ                 
ผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. 2546 เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในประเด็นเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยบุคคลผู้ที่
จะเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีต้อง “ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” และ “ไม่เป็นผู้ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา 98 
และมาตรา 101 ประกอบกับมาตรา 184 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยร่างระเบียบในเร่ืองน้ีได้จัดทำ
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    
   2. นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเร่ืองน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป   
จึงได้เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพ่ือดำเนินการ  
   สาระสำคัญของร่างระเบียบ   
  กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และไม่เป็นผู้ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  
 
4. เรื่อง ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้  
  ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ท รัพยากรน้ำ พ .ศ . .. .. ที่ สำนักงานคณ ะกรรมการกฤษฎี กาเสนอ เป็ นการป รับป รุงจากร่างประกาศ                         
สำนักนายกรัฐมนตรีซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว (มติคณะรัฐมนตรี 29 ตุลาคม 2562) เพ่ือให้
เป็นประกาศกลางในการกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 
ที่ออกร่วมกันโดยรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำฯ ซ่ึงจะทำให้บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมีรูปแบบเดียวกัน และสร้างความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่   
   สาระสำคัญของร่างประกาศ  
  1. กำหนดให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ออกบัตรประจำตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไปและผู้ว่า
ราชการจังหวัด  
   2. กำหนดให้เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงดำรงตำแหน่งนอกเหนือจากข้อ 1.  
  3. กำหนดให้บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี 
นับแต่วันออกบัตร เว้นแต่กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพ้นจากตำแหน่งก่อนวันบัตรหมดอายุ ให้ถือว่าบัตรน้ัน
หมดอายุก่อนวันหมดอายุที่กำหนดในบัตรน้ัน และให้คืนบัตรดังกล่าวแก่ผู้มีอำนาจออกบัตร   
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  4. กำหนดให้เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศกำหนดวิธีการในการยื่นคำขอมี                  
บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่เห็นสมควร  
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน รวม 6 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน รวม 6 ฉบับ 
ประกอบด้วย 1. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร พ.ศ. .... 2. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขื่อน ตำบลยางน้อย 
และตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. .... 3. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการ
จัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พ.ศ. .... 4. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขต
สำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. .... 5. ร่างพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. .... 6. ร่างพระราช
กฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ....  
ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้
ดำเนินการต่อไปได้   
   ทั้งน้ี ร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 6 ฉบับที่ กษ. เสนอ คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติห ลักการ               
(มติคณะรัฐมนตรี 9 พฤษภาคม 2560, 30 พฤษภาคม 2560, 18 กรกฎาคม 2560, 22 สิงหาคม 2560 และ                   
3 มกราคม 2561) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการกำหนดเขตสำรวจการจัดรูป
ที่ดิน ในท้องที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ในท้องที่ตำบลเขื่อน ตำบลยางน้อย และตำบลยาง            
ท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในท้องที่ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ในท้องที่
ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ในท้องที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี และใน
ท้องที่ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปทำการสำรวจพ้ืนที่ที่จะ
จัดทำเป็นโครงการจัดรูปที่ดิน อันจะเป็นการส่งเสริมเกษตรกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ส่งเสริมให้เกษตรกร              
มีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ซ่ึงคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางได้เห็นชอบด้วยแล้ว  
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการออกหนังสือสำคัญประจำตัวคนประจำเรือ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการออกหนังสือสำคัญประจำตัวคนประจำเรือ พ.ศ. .... 
ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้  
  สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. กำหนดให้หนังสือสำคัญประจำตัวคนประจำเรือ ได้แก่ หนังสือคนประจำเรือและหนังสือคน
ประจำเรือประมง โดยหนังสือสำคัญประจำตัวคนประจำเรือต้องมีรายการหนังสือแสดงตนคนประจำเรือ (Seafarers’ 
identity document) เพ่ือแสดงรายการข้อมูลบุคคลที่ระบุตัวตนของผู้ถือหนังสือคนประจำเรือ ในกรณีที่ออกให้แก่               
ผู้มีสัญชาติไทย ให้แสดงเลขประจำตัวคนประจำเรือไทยด้วย แต่ หนังสือคนประจำเรือและหนังสือคนประจำ
เรือประมงจะใช้แทนกันไม่ได้    
   2. กำหนดให้ผู้ซ่ึงจะขอรับหนังสือสำคัญประจำตัวคนประจำเรือต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี    
   2.1 กรณีหนังสือคนประจำเรือ ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือเป็นคนต่างด้าว อายุไม่
ต่ำกว่าสิบหกปี เป็นผู้ได้รับการรับรองจากแพทย์ว่ามีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานในเรือได้ และมีคุณสมบัติอ่ืน
ตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกำหนด    
   2.2 กรณีหนังสือคนประจำเรือประมง ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปด
ปี เป็นผู้ได้รับการรับรองจากแพทย์ว่ามีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานในเรือประมงได้ และมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่
อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกำหนด    
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  3. กำหนดให้ผู้ซ่ึงจะขอรับหนังสือสำคัญประจำตัวคนประจำเรือยื่นคำขอต่อเจ้าท่า ตามแบบคำขอที่
อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกำหนด ณ กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา 
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าวให้ใช้หนังสือเดินทางพร้อมด้วยสำเนา
หลักฐานแสดงการเข้าเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมาย รูปถ่าย ใบรับรองแพทย์ หนังสือสำคัญประจำตัวคนประจำเรือเล่ม
เดิม (ถ้ามี) และกรณีคนต่างด้าวให้ยื่นหนังสือรับรองการจ้างให้ทำการในเรือไทยจากเจ้าของเรือ    
  4. กำหนดให้หนังสือสำคัญประจำตัวคนประจำเรือมีอายุไม่เกินห้าปี    
  5. กำหนดให้เจ้าท่าอาจเพิกถอนหนังสือสำคัญประจำตัวคนประจำเรือและเรียกคืนหนังสือสำคัญ
ประจำตัวคนประจำเรือเมื่อปรากฏเหตุอย่างหน่ึงอย่างใด เช่น ผู้ถือหนังสือสำคัญประจำตัวคนประจำเรือเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามข้อ 2. และหนังสือสำคัญประจำตัวคนประจำเรือถูกใช้โดยบุคคลอ่ืน เป็นต้น  
 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานข้อบังคับสำหรับการป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานข้อบังคับสำหรับ
การป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ 
  คค. เสนอว่า  
  1. ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยกฎข้อบังคับระหว่างประเทศสำหรับป้องกันเรือโดนกัน
ระหว่ างป ระเทศ  ค .ศ . 1 9 72  (The International Regulation for Preventing Collisions at Sea 1972; 
COLERG 1972) ซ่ึงได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 และออกกฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 เพ่ือรองรับพันธกรณีและข้อกำหนดของอนุสัญญา
ดังกล่าวซึ่งพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงดังกล่าวได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว แต่อนุสัญญา COLERG 
1972 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลายครั้งในปี 2530 ปี 2532 ปี 2536 ปี 2544 และปี 2550 ในขณะที่ประเทศไทย
ได้แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงเพียงครั้งเดียวในปี 2533 โดยออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2533) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 
  2. คค. พิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้การกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานข้อบังคับสำหรับการป้องกันเรือ
โดนกันของประเทศไทยสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงเพ่ือรองรับการตรวจ
ประเมินขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization; IMO) ตามโครงการตรวจ
ประเมินประเทศสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ( IMO Member State Audit Scheme; IMSAS) ที่จะ
เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานข้อบังคับสำหรับการ
ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. .... มาเพ่ือดำเนินการ 
  สาระสำคัญของร่างกฎหมาย 
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน 
พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยกฎข้อบังคับระหว่างประเทศ
สำหรับป้องกันเรือโดนกันระหว่างประเทศ ค.ศ. 1972 ซ่ึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงในปี พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2532 พ.ศ. 
2536 พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2550 ตามลำดับ ในเร่ืองดังต่อไปน้ี 
  1. กำหนดให้เรือที่ไม่สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎกระทรวงนี้ได้ครบถ้วน จะต้องปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติอ่ืนซ่ึงรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลบังคับต่อเรือน้ันได้ใกล้เคียงกับกฎกระทรวงน้ีมากที่สุดเท่าที่
จะทำได้ ในส่วนที่เก่ียวกับจำนวนที่ติดตั้ง ระยะหรือขอบทัศนวิสัยของแสงไฟ หรือทุ่นเคร่ืองหมาย รวมทั้งการเปล่ียน
ที่ติดตั้งและคุณสมบัติของเคร่ืองทำสัญญาณเสียง 
  2. แก้ไขเพ่ิมเติมนิยาม ดังน้ี 
      2.1 คำว่า “เรือ” ให้หมายความถึง ยานบินเบาะอากาศ 



 

 

 

9 

      2.2 คำว่า “เรือที่บังคับยากเพราะอัตรากินน้ำลึกของเรือ” ให้หมายความรวมถึง เรือกล                
ที่ความสัมพันธ์ระหว่างอัตรากินน้ำลึกของเรือกับความลึกของน้ำและความกว้างของร่องน้ำที่เรือน้ันกำลังเดินอยู่ 
      2.3 เพ่ิมเติมนิยามคำว่า “ยานบินเบาะอากาศ” หมายความว่า ยานพาหนะต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบ ซ่ึงในโหมดปฏิบัติการหลักจะบินเข้าใกล้กับพ้ืนผิวโดยอาศัยการกระทำจากอิทธิพลของพ้ืนผิว 
  3. เพ่ิมเติมการกำหนดเก่ียวกับการปฏิบัติเพ่ือหลีกเลี่ยงการโดนกันโดยให้เรือจะต้องกระทำแต่
เน่ินๆ เพ่ือไม่กีดขวางทางเดินหรือทางเดินอันปลอดภัยของเรือลำอ่ืน เพ่ือให้ทะเลกว้างพอสำหรับทางเดินอันปลอดภัย
ของเรือลำอ่ืน และมีความรับผิดชอบที่จะต้องกระทำเช่นน้ันอยู่ตลอด 
  4. เพ่ิมเติมการกำหนดเก่ียวกับแผนแบ่งแนวจราจร โดยให้เรืออาจใช้เขตจราจรชายฝ่ังทะเลเมื่ออยู่
ระหว่างเส้นทางไปหรือมาจากท่าเรือ ส่ิงติดตั้งหรือโครงสร้างนอกฝ่ังสถานีนำร่อง หรือสถานที่อ่ืนใดที่อยู่ภายในเขต
จราจรชายฝ่ังทะเล หรือเพ่ือหลีกเล่ียงอันตรายที่จะเกิดขึ้นโดยกะทันหัน 
  5. เพ่ิมเติมการกำหนดเก่ียวกับความรับผิดชอบระหว่างเรือต่อเรือโดยกำหนดให้ยานบินเบาะ
อากาศ ขณะบินขึ้น ลงจอด และบินใกล้ผิวน้ำ ต้องหลีกทางให้พ้นเรืออ่ืน และต้องหลีกเล่ียงการกีดขวางการเดินเรือ 
ส่วนยานบินเบาะอากาศที่ปฏิบัติงานบนผิวน้ำต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติเช่นเดียวกับเรือกล 
  6. เพ่ิมเติมการกำหนดเก่ียวกับ เรือกลกำลังเดิน โดยให้ยานบินเบาะอากาศต้องเปิดโคมไฟวับ
มองเห็นได้รอบทิศสีแดงที่มีความเข้มสูง เฉพาะเวลาขณะบินขึ้น ลงจอด และบินใกล้ผิวน้ำ 
  7. แก้ไขถ้อยคำและข้อบังคับต่างๆ ในรายละเอียด ให้สอดคล้องกับการแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยกฎ
ข้อบังคับระหว่างประเทศสำหรับป้องกันเรือโดนกันระหว่างประเทศ ค.ศ. 1972 
   
8. เรื่อง รา่งกฎกระทรวงการแจ้งและการออกหนังสือรับรองการแจ้งผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้
ในครอบครองเช้ือโรค กลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1 พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและ
การอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเช้ือโรค กลุ่มที่ 3 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 2 
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการแจ้งและการออกหนังสือรับรองการแจ้งผลิต นำเข้า 
ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเช้ือโรค กลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1 พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง
การขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเช้ือโรค กลุ่มที่ 3 หรือ
พิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 2 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) เสนอและให้ดำเนินการต่อไปได ้
   ทั้งน้ี ร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติ
หลักการและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การกำกับดูแล เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 เก่ียวกับการผลิต 
นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเช้ือโรค กลุ่มที่ 2 เช่น กลุ่มแบคทีเรีย Abiotrophia balaena 
กลุ่มไวรัส Coronavirus กลุ่มที่ 3 เช่น ไวรัส Middle East respiratory syndrome (MERS) coronavirus หรือพิษ
จากสัตว์ กลุ่มที่ 1 เช่น คางคกบ้าน ก้ิงก่าลูกปัด ก้ิงกือ กลุ่มที่ 2 เช่น งูเห่า งูทับสมิงคลา งูสามเหล่ียม ซ่ึงเป็นการ
ดำเนินการตามข้อกฎหมายพระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 
 
 
 
   สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 

ร่างกฎกระทรวง สาระสำคัญ 
1. ร่างกฎกระทรวง
การแจ้งและการออก

  กำหนดให้ “หนังสือรับรองการแจ้ง” หมายความว่า หนังสือรับรองการแจ้งผลิตนำเข้า 
ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเช้ือโรค กลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1  
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หนังสือรับรองการ
แจ้งผลิต นำเข้า 
ส่งออก ขาย นำผ่าน 
หรือมีไว้ใน
ครอบครองเช้ือโรค 
กลุ่มที่ 2 หรือพิษ
จากสัตว์ กลุ่มที่ 1 
พ.ศ. ....  

  กำหนดให้การย่ืนคำขอ การออกใบรับแจ้ง และการออกหนังสือรับรองการแจ้ง ให้
ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นหลกั ในระหว่างที่ยังไม่สามารถดำเนินการโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ยื่นคำขอทางไปรษณียห์รือให้ยื่นคำขอ ณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
สธ. หรือสถานที่อ่ืนตามที่อธิบดีกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 - กำหนดให้ใบรับแจ้ง หนังสือรับรองการแจ้ง หนังสือแจ้งกรณีเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว์มี
ระดับความรุนแรงสูงขึ้น หนังสือแจ้งเลิกดำเนินการและคำขอตามกฎกระทรวงน้ี ให้เป็นไป
ตามแบบที่อธบิดีกำหนด 
 - กำหนดหลักเกณฑ์การยื่นคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งผลิต นำเข้า ขาย นำผ่าน หรือมีไว้
ในครอบครองเช้ือโรค กลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1 ให้ยื่นคำขอต่ออธิบดี พร้อมด้วย
ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานตามที่กำหนด กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบการยื่นขอรับ
หนังสือรับรองดังกล่าว และกำหนดให้หนังสือรับรองการแจ้งให้มีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออก
หนังสือรับรองการแจ้ง 
 - กำหนดให้ในกรณีที่การดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครอง
ในเช้ือโรค กลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1 ปรากฏว่าเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว์ดังกล่าวมี
ระดับความรุนแรงสูงขึ้นกว่าระดับที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ผู้รับหนังสือรับรองการ
แจ้งต้องหยุดดำเนินการ และแจ้งให้อธิบดีทราบภายใน 3 วัน พร้อมด้วยข้อมูลเอกสาร หรือ
หลักฐานอ่ืนที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว์ และวิธีการเพ่ือ
ความปลอดภัย และการป้องกันอันตรายต่อบุคคล เป็นต้น 
 - กำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ยื่นคำขอต่ออธิบดี
ภายใน 90 วัน ก่อนหนังสือรับรองการแจ้งส้ินอายุ 
 - กำหนดให้ผู้ประสงค์จะเลิกผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเช้ือโรค 
กลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1 ให้แจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีล่วงหน้าก่อนวันที่ประสงค์จะ
เลิกดำเนินการดังกล่าว และให้ถือว่าหนังสือรับรองการแจ้งส้ินอายุนับแต่วันที่ประสงค์จะเลิก
ดำเนินการน้ัน ในกรณีได้แจ้งเลิกการดำเนินการเก่ียวกับเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว์แล้ว ให้ผู้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งทำลายหรือส่งมอบเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว์ที่เหลืออยู่ และให้แจ้งผล
การดำเนินการให้อธิบดีทราบโดยเร็ว และนำหนังสือรับรองการแจ้งส่งคืนต่ออธิบดีเพ่ือ
ประทับตรายกเลิกต่อไป   

2. ร่างกฎกระทรวง
การขอรับใบอนุญาต
และการอนุญาตผลิต 
นำเข้า ส่งออก ขาย 
นำผ่าน หรือมีไว้ใน
ครอบครองเช้ือโรค 
กลุ่มที่ 3 หรือพิษ
จากสัตว์ กลุ่มที่ 2 
พ.ศ. .... 

 - กำหนดบทนิยาม “ใบอนุญาต” หมายความว่าใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน 
หรือมีไว้ในครอบครองเช้ือโรค กลุ่มที่ 3 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 2  
 - กำหนดให้การย่ืนคำขอและการอนุญาต ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์             
ในระหว่างที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ให้ยื่นคำขอโดยวิธีการทางไปรษณีย์หรือให้ยื่นคำขอ                   
ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ. หรือสถานที่อ่ืนตามที่อธิบดีกำหนดในราชกิจจานุเบกษา  
 - กำหนดให้ใบรับคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต หนังสือแจ้งกรณีเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว์มี
ระดับความรุนแรงสูงขึ้น หนังสือแจ้งเลิกดำเนินการและคำขอตามกฎกระทรวงน้ี ให้เป็นไป
ตามที่อธิบดีกำหนด 
 - กำหนดหลักเกณฑ์การยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ใน
ครอบครองเช้ือโรค กลุ่มที่ 3 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 2 ให้ยื่นคำขอต่ออธิบดี พร้อมด้วย
ข้อมูลเอกสาร หรือหลักฐานตามที่กำหนด กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบคำขอรับ
ใบอนุญาตดังกล่าวและกำหนดให้ใบอนุญาตให้มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
 - กำหนดให้ในกรณีที่ปรากฏในระหว่างการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ใน
ครอบครองซ่ึงเช้ือโรค กลุ่มที่ 3 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 2 ว่าเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว์ดังกล่าว
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มีระดับความรุนแรงสูงขึ้นกว่าระดับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัตติ้องหยุด
การดำเนินการและแจ้งให้อธิบดีทราบภายใน 3 วัน พร้อมด้วยข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน
อ่ืนที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว์และวิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัย และการป้องกันอันตรายต่อบุคคล เป็นต้น  
 - กำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการการขอตอ่ใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่ออธิบดภีายใน 90 วัน 
ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ 
 - กำหนดให้ผู้ประสงค์จะเลิกผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเช้ือโรค 
กลุ่มที่ 3 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 2 ให้แจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีล่วงหน้าก่อนวันที่ประสงค์จะ
เลิกดำเนินการดังกล่าวและให้ถือว่าใบอนุญาตน้ันส้ินอายุนับแต่วันที่ประสงค์จะเลิกดำเนินการ
น้ัน ในกรณีที่ได้แจ้งเลิกการดำเนินการเก่ียวกับเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว์แล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาต
ทำลายหรือส่งมอบเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว์ที่เหลืออยู่และให้แจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้
อธิบดีทราบโดยเร็ว และนำใบอนุญาตส่งคืนต่ออธิบดีเพ่ือประทับตรายกเลิกต่อไป     

    
9. เรื่อง รา่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสนิค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 114) พ.ศ. 2539 พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 114) พ.ศ. 2539 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการ
ต่อไปได ้
   พณ. เสนอว่า 
   1. กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน (พน.) ขอให้ พณ. ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 114) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีเหตุผลว่า 
    1.1 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวได้กำหนดนิยามคำว่า “ผู้ค้าน้ำมัน” หมายถึง ผู้ค้า
น้ำมันตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติน้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2521 ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ยกเลิกแล้ว 
ประกอบกับปัจจุบันพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ที่ใช้บังคบัอยู่ไม่มีบทนิยามคำดังกล่าว  
    1.2  พระราชบัญญัติการคา้น้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
ที่ออกตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีบทบัญญัติครอบคลุมถึงการควบคุมและการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเช้ือเพลิงทุกชนิดที่จำหน่ายหรอืมีไว้เพ่ือจำหน่ายในประเทศเป็นกฎหมายที่เพียงพอแล้ว 
จึงไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันเช้ือเพลิงที่นำเข้ามา ณ เมืองท่าส่งออก และ 
ณ คลังนำเข้าน้ำมันเช้ือเพลิง ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวอีก 
    1.3 ประกอบกับการพิจารณาอนุญาตให้นำเข้าน้ำมันเช้ือเพลิงจากต่างประเทศเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์แห่งความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในการป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้ำมันเช้ือเพลิง
ภายในประเทศ โดยไม่ได้คำนึงถึงการตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันเช้ือเพลิงที่นำเข้าจากต่างประเทศตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวแต่อย่างใด 
   2. โดยทีป่ัจจบุันกรมธุรกิจพลังงาน พน. มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการค้าน้ำมันเช้ือเพลิง
โดยได้รับโอนภารกิจและอำนาจหน้าที่ในส่วนของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ เฉพาะที่เกี่ยวกับสำนกั
น้ำมันเช้ือเพลิง ตามความในมาตรา 86 แห่งพราะราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 และตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2562 
กรมธุรกิจพลังงาน พน. ได้ออกประกาศของกรมธุรกิจพลังงานภายใต้พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 
2543 จำนวน 25 ฉบับ โดยกำหนดเก่ียวกับการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเช้ือเพลิงทุกชนิดที่จำหน่าย
หรือมีไว้เพ่ือจำหน่ายในประเทศเป็นการเฉพาะแล้ว 
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   3. พณ. โดยกรมการค้าต่างประเทศ พิจารณาแล้วจึงได้จัดทำ “ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 114) พ.ศ. 2539 พ.ศ. ....” และ
ได้รับฟังความคดิเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th) ระหว่างวันที่ 6 ถึงวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไมม่ีผู้แสดงความคดิเห็น และกรมการค้าต่างประเทศได้มีหนังสือถึงผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าน้ำมัน
เช้ือเพลิงและผู้ค้าน้ำมันเช้ือเพลิง รวม 134 ราย โดยมีผู้แจ้งความเห็นรวม 6 ราย ซ่ึงทั้งหมดเห็นชอบด้วยกับร่าง
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว  
จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร 
(ฉบับที่ 114) พ.ศ. 2539 พ.ศ. .... มาเพ่ือดำเนินการ 
   สาระสำคัญของร่างประกาศ 
   ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 114) พ.ศ. 
2539 ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2539 
 
10. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้นำของเข้าเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายลำได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน พ.ศ. ....   
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้นำของเข้าเพ่ือการผ่านแดนหรือ             
การถ่ายลำได้ รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้ งหมดหรือแต่บางส่วน พ.ศ . .... ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็ นเร่ืองด่วน แล้ว
ดำเนินการต่อไปได้   
  กค. เสนอว่า   
  1. เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) ได้               
แพร่ระบาดในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนทำให้ประเทศไทยต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวเป็น
พฤติการณ์พิเศษที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งระหว่างประเทศในภาพรวม และเป็นเหตุให้ผู้นำของเข้าเพ่ือการผ่านแดน
หรือการถ่ายลำออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่สามารถนำของที่นำเข้ามาเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายลำออกไป               
นอกราชอาณาจักรได้ภายในกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ดังน้ัน เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบใน           
ด้านการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเก่ียวกับการนำของเข้ามาเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายลำออกไปนอกราชอาณาจักร
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) จึงสมควรกำหนดให้ผู้นำของ             
เข้าเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายลำดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมด หรือ               
แต่บางส่วน    
   2. โดยที่มาตรา 6 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 บัญญัติ ให้ ในกรณีที่มี
พฤติการณ์พิเศษเพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ น้ี ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวง
กำหนดให้ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดย
จะกำหนดเง่ือนไขให้ต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการยกเว้นให้ผู้นำของเข้าเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายลำ
ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกเป็นกฎกระทรวง   
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้นำของเข้าเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายลำได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน พ.ศ. .... มาเพ่ือดำเนินการ  
 
  สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง   
  กำหนดให้ผู้นำของเข้าเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายลำ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยมีสาระสำคัญดังน้ี   
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  1. กำหนดนิยามคำว่า “พฤติการณ์พิเศษ” หมายความว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ               
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) จนเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถส่งของนำเข้าเพ่ือการผ่านแดนหรือ
การถ่ายลำออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรได้    
   2. กำหนดให้ผู้นำของเข้าเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายลำได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร ในกรณีดังต่อไปน้ี    
   2 .1  กรณี ที่ ก ารน ำขอ งที่ น ำ เข้ าม า เพ่ื อการ ผ่ าน แด นห รือก ารถ่ ายลำอ อกไป                           
นอกราชอาณาจักรที่กำหนดให้กระทำภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 102 วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560   
   2 .2  กรณี ที่ ผู้ นำข อง เข้ า เพ่ื อ การ ผ่ าน แ ดน ห รือก ารถ่ ายล ำ ไม่ นำข องออ กไป                              
นอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาตามมาตรา 102 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หรือขอ
เปล่ียนการผ่านพิธีการศุลกากรเป็นการนำเข้าและได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯ แต่ ไม่เสียอากรหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องกับศุลกากรภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ของน้ันตกเป็นของแผ่นดิน   
   2.3 กำหนดให้ ผู้นำของเข้าเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายลำออกไปนอกราชอาณาจักร               
ยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาเพ่ือยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2 พร้อมแสดงเหตุผลแห่งพฤติการณ์
พิเศษ และเอกสารหลักฐานประกอบ ต่อกรมศุลกากร โดยกำหนดให้อธิบดีกรมศุลกากรขยายระยะเวลาการนำของ               
ที่นำเข้ามาเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายลำออกไปนอกราชอาณาจักรได้ตามความจำเป็น   
  3. กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
11. เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์และเง่ือนไข “โครงการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)” 
สำหรับลูกค้ารายย่อย (Post Finance)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์และเง่ือนไข “โครงการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ 
(โครงการบ้านล้านหลัง)” สำหรับลูกค้ารายย่อย (Post Finance) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพ่ือสนับสนุน
การลงทุนในกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส. 2/2563 เร่ือง 
การแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน             
ที่ 2/2557 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 (ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนฯ) ซ่ึงจะทำให้ประชาชนมีทางเลือก 
ที่หลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
  สาระสำคัญของเรื่อง 
  กค. รายงานว่า 
  1. ผลการดำเนินโครงการบ้านล้านหลัง ณ วันที่ 13 เมษายน 2563 ธอส. มียอดอนุมัติสินเช่ือแก่
ลูกค้ารายย่อย (Post Finance) จำนวน 25,930 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,429.11 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 
1) กลุ่มรายได้ต่อเดือนต่อคนไม่เกิน 25 ,000 บาท จำนวน 21,495 ราย เป็นจำนวนเงิน 15 ,271.17 ล้านบาท และ             
2) กลุ่มรายได้ต่อเดือนต่อคนเกิน 25 ,000 บาท จำนวน 4 ,435 ราย เป็นเงินจำนวน 3 ,157.94 ล้านบาท [ข้อมูล              
ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ธอส. มียอดอนุมัติสินเช่ือแก่ลูกค้ารายย่อย จำนวน 27 ,614 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งส้ิน 
19,632.12 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) กลุ่มรายได้ต่อเดือนต่อคนไม่เกิน 25 ,000 บาท จำนวน 22,862 ราย เป็นจำนวน
เงิน 16,265.38 ล้านบาท และ (2) กลุ่มรายได้ต่อเดือนต่อคนเกิน 25 ,000 บาท จำนวน 4,752 ราย เป็นจำนวนเงิน 
3,366.74 ล้านบาท] 
  2. คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนฯ เพ่ือแก้ไข
เพ่ิมเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนโดยกำหนดให้กิจการที่อยู่อาศัยสำหรบัผู้มีรายได้น้อยได้รับ
สิทธิประโยชน์เฉพาะการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีเง่ือนไขสำคัญ คือ กรณีที่อยู่อาศัยที่
ขอรับการส่งเสริมตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ต้อง
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จำหน่ายราคาต่อหน่วยไม่เกิน 1.2 ล้านบาท (รวมค่าที่ดิน) และกรณีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นต้องจำหน่ายราคาหนว่ย
ละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยที่อยู่อาศัยดังกล่าวจะต้องจำหน่ายให้แก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมกิจการ
ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มี
รายได้น้อยสามารถมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเป็นของตนเอง เพ่ิมทางเลือกในด้านทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมของ
ชุมชน และระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการบ้านล้านหลัง 
  3. เพ่ือให้การกำหนดราคาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านล้านหลังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และเพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุนของกิจการที่อยู่อาศัยสำหรบัผู้มีรายได้น้อยและส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมี
ที่อยู่อาศัยที่ตรงตามความต้องการเป็นของตนเอง รวมถึงเพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการภาคเอกชนในการพัฒนา
โครงการที่อยู่อาศัยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนฯ (ตามข้อ 2) ซ่ึงจะเป็นการ
กระตุ้นการลงทุนในกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยทำให้มีที่อยู่อาศัยในระดับราคาที่หลากหลายสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้จองสิทธิโครงการบ้านล้านหลังที่ยังไม่สามารถหาที่อยู่อาศัยในระดับราคาที่ต้องการได้ 
ธอส. จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของโครงการบ้านล้านหลังสำหรับลูกค้ารายย่อย (Post Finance) ให้
สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนฯ ซึ่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ให้ความ
เห็นชอบแล้ว ดังน้ี  
      3.1 ปรับปรุงการกำหนดราคาซื้อขายหลักประกัน จากเดิม “กำหนดราคาซ้ือขายไม่เกิน               
1 ล้านบาทต่อหน่วย” เป็น “กำหนดราคาซ้ือขายไม่เกิน 1.2 ล้านบาทต่อหน่วย” 
      3.2 ปรับปรุงการกำหนดวงเงินกู้ จากเดิม “กำหนดวงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 
1 ล้านบาท” เป็น “กำหนดวงเงินกู้สูงสุดต่อรายได้ต่อหลักประกันไม่เกิน 1.2 ล้านบาท” 
  4. การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในคร้ังน้ี ไม่กระทบต่อภาระการชดเชยส่วนต่างระหว่างรายได้
ดอกเบี้ยรับตามแผนวิสาหกิจของ ธอส. กับรายได้ดอกเบี้ยรับจากโครงการบ้านล้านหลังของรัฐบาลซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้
ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 และวันที่ 12 มีนาคม 2562 เน่ืองจากกรอบวงเงินและอัตรา
ดอกเบี้ยของลูกค้าแต่ละกลุ่มไม่เปล่ียนแปลง จึงไม่ต้องปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อม
กับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. 2561 
 
12. เรื่อง ขออนุมัติค่าปรับปรุงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนให้เป็นหอประวัติราชบัณฑิตยสภา ค่าก่อสร้าง
อาคารศูนย์ประชุมราชบัณฑิตยสภา และขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (รภ.) ดำเนินการปรับปรุง
อาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเล่ือนให้เป็นหอประวัติศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา และก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมราช
บัณฑิตยสภาและอ่ืน ๆ ภายในกรอบวงเงิน 354,350,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
– พ.ศ. 2567) อย่างไรก็ดี เน่ืองจากอาคารดังกล่าวเป็นโบราณสถาน ประกอบกับเง่ือนไขการเช่าอาคารเรือนเจ้าจอม
มารดาเล่ือน มีผลทำให้การดำเนินการใด ๆ จะต้องได้รับอนุญาตและอยู่ภายในการควบคุมดูแลของสำนักงาน
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตามขั้นตอนของกฎหมายหรือเง่ือนไขและ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ รวมถึงการจัดทำประมาณราคา แบบรูปรายการส่ิงก่อสร้าง และรายละเอียดครุภัณฑ์ ทั้งน้ี เมื่อ 
รภ. ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว ให้พิจารณาดำเนินการตามนัยมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
2561 หรือจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม
ความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ   
 
  สาระสำคัญของเรื่อง 
  รภ. รายงานว่า 
  1. ปัจจุบัน รภ. มีที่ทำการอยู่สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีภารกิจในการจัดประชุม
สมาชิกราชบัณฑิตยสภาเพ่ือปรึกษาหารือในเร่ืองที่เป็นประเด็นสำคัญและเร่งด่วนของประเทศ (Royal Society 
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Forum) เพ่ือนำเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี และจัดการ
ประชุมอ่ืน ๆ ของราชบัณฑิตยสภาเป็นประจำ แต่โดยที่พ้ืนที่ห้องประชุมมีขนาดเล็กเพียง 168 ตารางเมต ร ไม่
สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมตามกรอบอัตราของสมาชิกราชบัณฑิตยสภาตามข้อบังคับราชบัณฑิตยสภาว่าด้วยการ
กำหนดจำนวนภาคีสมาชิกและจำนวนราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2559 ได้ ดังน้ัน รภ. จึงมีแผนคืนพ้ืนที่เดิม ณ สนามเสือ
ป่า ให้แก่สำนักพระราชวัง (พว.) เพ่ือย้ายไปยังศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน c               
ซ่ึงมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2567 จึงจำเป็นต้องหาพ้ืนที่เพ่ือรองรับการประชุมราชบัณฑิตยสภาใน
อนาคต 
  2. ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 รภ. ได้ทำสัญญาเช่าอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเล่ื อน ใน
รัชกาลที่ 5 ริมถนนพระราม 5 เขตดุสิต เน้ือที่ 1,765.94 ตารางวา กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็น
เวลา 30 ปี (1 ธันวาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2594) เพ่ือเตรียมปรับปรุงเป็นหอประวัติราชบัณฑิตยสภาและ
อาคารศูนย์ประชุมราชบัณฑิตยสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงถึงสัญลักษณ์และการอนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์ของ
ราชบัณฑิตยสภา เน่ืองจากเป็นองค์กรที่สำคัญของประเทศที่ ได้ ก่อตั้ งมาตั้ งแต่  พ.ศ . 2569 ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) และใช้เป็นศูนย์การประชุมระดับชาติเพ่ือรองรับการประชุมของ
ราชบัณฑิตยสภา การประชุมร่วมกันระหว่างราชบัณฑิตยสภากับองค์การปราชญ์จากต่างประเทศ และการประชุม
วิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยกรมศิลปากรได้อนุญาตให้ รภ. ดำเนินการบูรณะอาคารเรือนเจ้าจอม
มารดาเล่ือนได้ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากร 
  3. รายละเอียดงานปรับปรุงอาคารฯ ประกอบด้วย 5 รายการ มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี  
(ปีงบประมาณ 2563 – 2567) วงเงินรวม 354.35 ล้านบาท ดังน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ วงเงิน 

1. งานจ้างออกแบบอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเล่ือน อาคารศูนย์ประชุม 
ราชบัณฑิตยสภา และงานปรับปรุงบริเวณภายนอก 

16.71 

2. งานปรับปรุงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเล่ือน 97.98 
3. งานก่อสร้างศูนย์ประชุมราชบัณฑิตยสภา 178.75 
4. งานปรับปรุงบริเวณภายนอก 42.10 
5. งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 18.81 

รวม 354.35 
  ทั้งน้ี ในการปรับปรุงอาคารฯ กรมศิลปากรได้อนุญาตให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาดำเนินการ
บูรณะอาคารฯ ได้ภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากรแล้ว 
 
13. เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ  (คณะกรรมการฯ)                  
คร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธาน
กรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติเสนอ  ซ่ึงมีมติในเร่ืองสำคัญสรุปได้ ดังน้ี   
   1. ประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม (พ.ศ. 2563)  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2563 โดยให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 
   2. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เรื่อง หลัก เกณฑ์ในระดับรัฐ             
เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ พ.ศ. ....  กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ได้เชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม             
เพ่ือพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ประกาศดังกล่าวให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป  
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   3. แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศ  ให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินภายหลังส้ินสุดสัญญา
ดำเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศ (ดาวเทียมไทยคม 4 ไทยคม 5  และไทยคม 6) จนส้ินสุดอายุทาง
วิศวกรรมของดาวเทียม และให้นำเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป  
   4. (ร่าง) แนวปฏิบัติการรับจดแจ้งวัตถุอวกาศ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดขอบเขตและแนวปฏิบัติ 
เช่น เป็นการดำเนินกิจการอวกาศในราชอาณาจักร การดำเนินกิจการอวกาศนอกราชอาณาจักรหรือในอวกาศ               
โดยบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทย หรือได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย  และ
ดำเนินการจดแจ้งวัตถุอวกาศหลังจากที่ได้ปล่อยวัตถุอวกาศขึ้นสู่อวกาศแล้ว โดยส่งข้อมูลในรูปแบ บที่สำนักงาน
กิจการอวกาศส่วนนอกแห่งสหประชาชาติกำหนด  
 
14. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(คณะกรรมการฯ) คร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 [ซ่ึงเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 11 (3) ที่บัญญัติให้คณะกรรมการฯ เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี
เก่ียวกับการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสัง คม ]                     
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังน้ี  
   1. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการฯ ได้มีการดำเนินการในเร่ืองต่าง ๆ  ที่สำคัญ เช่น การจัดทำหรือปรับปรุง
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้
ครอบคลุมทั่วถึงทั้ งประเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (เน็ตประชารัฐ)  โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปล่ียนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาค
อาเซียน (ASEAN Digital Hub) การแก้ไขปัญหาองค์กรของบริษัท ทีโอที  จำกัด และบริษัท กสม โทรคมนาคม จำกัด 
(บมจ. กสท โทรคมนาคม) การจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล  (Digital Park Thailand) 
โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center And Cloud Service : GDCC)  และ              
(ร่าง) นโยบายและแผนเฉพาะด้านการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 
2565) (แผนปฏิบัติการ)  
   2. ผลการจัดประมูลคลื่นความถี่ 5G สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ได้เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ย่าน 700MHz 1800 
MHz 2600 MHz และ 26 GHz   ซ่ึงการประมูลคล่ืนความถี่ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่ อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2563 โดยมีการประมูลเพียง 3 คล่ืนความถี่ ได้แก่ 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz มีผลรวมเงินประมูลทุกย่าน
ความถี่จำนวน 107,557,660,221.39 บาท ทั้งน้ี ในส่วนของคล่ืนความถี่ 1800 MHz ที่เปิดการประมูลมาแล้วจำนวน 
2 คร้ัง แต่ไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูล คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ กสทช. พิจารณาเก่ียวกับแนวทางการนำคล่ืน
ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์กับภาครัฐในด้านการศึกษาและการคมนาคม  
   3. ผลกระทบและแนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกบั Disruptive Technology  ของ
ประเทศไทย  จากการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเป ล่ียนแปลงอย่างพลิกผัน 
(Disruptive Technology) พบว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมใน 2 รูปแบบ คือ 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ผลิตและบริการสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ  และภาคเกษตรกรรม และ               
2) การเกิดข้ึนของโมเดลธุรกิจใหม่ในรูปแบบแพลตฟอร์มที่เข้ามาแข่งขันกับผู้ประกอบการรายเดิม ทั้งน้ี  จะมี
การศึกษาเชิงลึกเพ่ิมเติมเพ่ือจัดทำแผนการดำเนินงานรายสาขาที่เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของประเทศไทย
ต่อไป 
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   4. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายของเงินกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                   
ตามมาตรา 26 (6) แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  พ.ศ. 2560 คณะกรรมการฯ ได้
กำหนดแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังน้ี  
    4.1 วงเงินกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือป้องกัน ช่วยเหลือเยียวยา 
หรือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบ่งเป็นสองส่วน คือ (1) วงเงิน
จำนวน 1,000 ล้านบาท สำหรับจัดหาเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ด้านดิจิทัลที่สนับสนุนช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขและ
การรักษาสุขภาพของประชาชน และ (2) วงเงินจำนวน 400 ล้านบาท สำหรับโครงการที่ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู หรือเยียวยา
จากผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ COVID-19 
    4.2 วงเงินกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 1,000 ล้านบาท สำหรับ
โครงการที่ขอรับทุนที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามมาตรา 26 (1) แ ละ (2) แห่งพระราชบัญญัติการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560  
   5. แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศ  คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ บจม. กสท โทรคมนาคม บริหารจัดการทรัพย์สินภายหลังส้ินสุด
สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศจนส้ินอายุทางวิศวกรรมของดาวเทียม และให้ ดศ. ดำเนินการ
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
   6. โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud 
Services : GDCC)  คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกรอบงบประมาณโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ  ภายใต้
กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 – 2565 จำนวน 3,275.96 ล้านบาท และจากงบประมาณกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 797.973 ล้านบาท รวมจำนวนทั้งส้ิน 4,073.069 ล้านบาท จากน้ันจะนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป  
   7. (ร่าง) นโยบายและแผนเฉพาะด้านการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) (แผนปฏิบัติการ) คณะกรรมการฯ ได้จัดทำ (ร่าง) นโยบายและแผนฯ ภายใต้กรอบ
มิติการขับเคล่ือนดิจิทัล ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยได้กำหนดเป้าหมาย 15 ด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ
ชุมชนและฐานกราก  ด้านการแพทย์ค รบวงจร ด้านเศรษฐกิจการเกษตร ด้านการท่องเที่ ยวและบริการ                   
ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ  ด้านการศึกษา ด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านความมั่นคงและปลอดภัย  และด้านการมี              
ส่วนร่วมทางสังคม  
  8. การพัฒนาและส่งเสริมระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัลสู่การเป็น ASEAN Digital Startup 
Hub คณะกรรมการฯ  ได้ขับเคล่ือนการพัฒนาและส่งเสริมระบบนิเวศน์วิสาหกิจเร่ิมต้นด้านดิจิทัล (Thailand 
Digital Startup) โดยมีประเด็นข้อเสนอในการพัฒนา เช่น การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ เพ่ือส่งเสริม Digital  Startup 
การแก้ไข และปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค และการปรับตัวและอยู่รอดของผู้ประกอบการค้าปลีก 
 
15. เรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทาง
ถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังน้ี 
  1. รับทราบสถานะการดำเนินโครงการ และการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเงินกู้เพ่ือ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ
ที่ 2 (โครงการเงินกู้ฯ) ที่ยังไม่แล้วเสร็จ 
  2. ให้กระทรวงต้นสังกัดเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินโครงการที่ยังไม่ แล้วเสร็จที่ประสงค์จะ
ดำเนินการต่อโดยใช้เงินจากแหล่งอ่ืน ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเบิกจ่ายเงินให้เสร็จส้ินโดยเร็ว 
รวมทั้งกำกับดูแลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการอย่างเค ร่งค รัด และขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงาน
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ความก้าวหน้าของงาน แผนการใช้จ่ายเงิน และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากแหล่งอ่ืนให้ กค. [สำนักงานบริหาร
หน้ีสาธารณะ (สบน.)] ทราบภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป จนกว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 
  3. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่งคืนเงินคงเหลือจากการดำเนินโครงการในกรณีเบิกเงินจากคลัง
ไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่าย หรือจ่ายไม่หมดหรือได้รับเงินคืน เข้าบัญชีเงินฝาก กค. ช่ือบัญชี “เงินฝากเงินกู้สำหรับโครงการ
เงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน” ให้เสร็จส้ินภายในวันที่ 
30 มิถุนายน 2563 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการส่งคืนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวให้ กค. (สบน.) ด้วย เพ่ือให้ กค. นำเงิน
ที่เหลือในบัญชีส่งคืนคลังและดำเนินการปิดบัญชีดังกล่าวตามระเบียบต่อไป ทั้งน้ี หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่
สามารถส่งคืนเงินคงเหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนำเงินน้ันส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
เองตามระเบียบการนำเงินส่งคลังที่เก่ียวข้อง และรายงาน กค. (สบน.) ทราบต่อไป  
  4. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ เร่งดำเนินการส่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายจากการจัดสรรไปที่
สำนักงบประมาณ (สงป.) และแจ้งผลการส่งคืนเงินเหลือจ่ายที่เสร็จส้ินแล้วให้ กค. (สบน.) ทราบภายในวันที่ 30 
มิถุนายน 2563 ด้วย 
  5. ให้กรมทรัพยากรน้ำที่มีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการยกเลิกโครงการและยกเลิก
การใช้เงินกู้ ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุ รวมถึงกฎหมายและระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัดโดยเร็ว และเสนอขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีต้นสังกัดเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติยกเลิกโครงการและ
ยกเลิกการใช้เงินกู้ต่อไป ทั้งน้ี ในกรณีที่มีเงินคงเหลือของโครงการ ขอให้ส่งคืนเข้าบัญชีเงินฝาก กค. ตามร ะเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่ง
ทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558 ข้อ 20 ให้เสร็จส้ินภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
การส่งคืนเงินน้ันให้ กค. (สบน.) ทราบด้วย และหากไม่สามารถส่งคืนเงินคงเหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้กรม
ทรัพยากรน้ำนำเงินน้ันส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเองตามระเบียบการนำเงินส่งคลังที่เก่ียวข้องต่อไป 
  ทั้งน้ี ให้ กค. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไปพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
  สาระสำคัญของเรื่อง 
  กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ ดังน้ี 
  1. สถานการณ์ดำเนินโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบ
ขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 โดยมีโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้
ดำเนินการทั้งส้ิน 4 ,014 โครงการ 16 หน่วยงาน หน่วยงานเจ้าของโครงการได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 
3,973 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 20 โครงการ และยกเลิกโครงการ จำนวน 21 โครงการ มีผลการ
เบิกจ่ายเงินตั้งแต่เร่ิมต้นโครงการ (เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 รวม 72,121.3496 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 93.26 ของวงเงินที่สำนักงบประมาณจัดสรร 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ผลการเบิกจ่าย 
กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 
มีนาคม 2558 

78,294.8445 

กรอบวงเงินที่สำนักงบประมาณจัดสรร 77,333.5246 
ผลการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่เริ่มต้นโครงการถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 72,121.3496 

(ร้อยละ 93.26  ของวงเงิน 
ที่สำนักงบประมาณจัดสรร) 

1. แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน 
ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพ่ิมเติม) 

32,688.2929 

2. แผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน 38,319.5933 
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3. โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือการ
ควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ของกรมศุลกากร 

1,113.4634 

  2. การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเงินกู้ฯ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ แบ่งเป็น (1) โครงการที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายไม่ทัน ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2562 และหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะดำเนินโครงการต่อ จำนวน 3 หน่วยงาน                
(กรมชลประทาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกรมทรัพยากรน้ำ) จำนวน 20 โครงการ วงเงินจัดสรร 3 ,024.3221 
ล้านบาท โดยจะใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานเองหรือแหล่งเงินอ่ืนดำเนินการต่อไป ทั้งน้ี ให้
กระทรวงต้นสังกัดเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเบิกจ่ายเงินให้เสร็จส้ิน
โดยเร็ว รวมทั้งกำกับดูแลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการอย่างเค ร่งค รัด และขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงาน
ความก้าวหน้าของงาน แผนการใช้จ่ายเงิน และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากแหล่งอ่ืนให้กระทรวงการคลัง 
(สำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ) ทราบภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปจนกว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และ                  
(2) กรมทรัพยากรน้ำมีความประสงค์จะขอยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำหนองสมอ ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น และโครงการศึกษาและพัฒนาการ
เพ่ิมประสิทธิภ าพการบ ริห ารจัดการระบบแห ล่งน้ำและทางน้ำธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่ งยื น โด ย
กระทรวงการคลังขอให้กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุ รวมถึงกฎหมายและ
ระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเร็ว และเสนอขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีต้นสังกัดเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
ขออนุมัติยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้ต่อไป ทั้งน้ี ในกรณีที่มีเงินคงเหลือของโครงการ ขอให้ส่งคืนเข้าบัญชี
เงินฝากกระทรวงการคลัง ช่ือบัญชี “เงินฝากเงินกู้สำหรับโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน” ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการส่งคืน
เงินน้ันให้กระทรวงการคลัง (สำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ) ทราบด้วย และหากไม่สามารถส่งคืนเงินคงเหลือภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ให้กรมทรัพยากรน้ำนำเงินน้ันส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเองตามระเบียบการนำเงินส่งคลังที่
เก่ียวข้องต่อไป 
  โดยที่หน่วยงานเจ้าของโครงการได้ดำเนินโครงการและเบิกเงินกู้เสร็จส้ินแล้วในเดือนกันยายน 2562 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 อย่างไรก็ตาม มี 2 หน่วยงานที่แจ้งผลการคืนเงินเหลือจ่ายเข้า
บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังฯ ให้สำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะทราบ จำนวน 65.1476 ล้านบาท ได้แก่ กรมทาง
หลวง และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สำหรับที่เหลือจำนวน 13 หน่วยงาน (ไม่รวมกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไม่มีผลเบิกจ่ายเน่ืองจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ยกเลิก
โครงการทั้งหมดภายใต้ความรับผิดชอบแล้ว) ขอให้ส่งคืนเงินคงเหลือจากการดำเนินโครงการในกรณีเบิกเงินจาก
คลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่าย หรือจ่ายไม่หมด หรือได้รับคืน เข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังฯ ให้เสร็จส้ินภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการส่งคืนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง (สำนักงาน
บริหารหน้ีสาธารณะ) ด้วย เพ่ือให้กระทรวงการคลังนำเงินที่เหลือในบัญชีส่งคืนคลังและดำเนินการปิดบัญชีดังกล่าว
ตามระเบียบต่อไป ทั้งน้ี หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถส่งคืนเงินคงเหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด               
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนำเงินน้ันส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเองตามระเบียบการนำเงินส่งคลังที่เก่ียวข้อง และ
รายงานกระทรวงการคลัง (สำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ) ทราบต่อไป 
  นอกจากน้ี หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องส่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายจากการจัดสรร (วงเงิน
จัดสรร – วงเงินเบิกจ่าย) ในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ให้สำนักงบประมาณดึงเงินกลับ จำนวนทั้งส้ิน 
5,212.1750 ล้านบาท โดยปัจจุบันหน่วยงานเจ้าของโครงการได้แจ้งผลให้สำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะทราบ                 
เมื่อส่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ,118.2522 ล้านบาท (6 หน่วยงาน) และคงเหลือที่ยังไม่แจ้ง
ผล จำนวน 4,093.9228 ล้านบาท (10 หน่วยงาน) ดังน้ัน จึงขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งดำเนินการส่งคืน
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กรอบวงเงินเหลือจ่ายจากการจัดสรรไปที่สำนักงบประมาณและแจ้งผลการส่งคืนเงินเหลือจ่ายที่เสร็จส้ินแล้วให้
กระทรวงการคลัง (สำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ) ทราบ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ด้วย 
  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีความเห็น
เพ่ิมเติมว่า ควรมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการของหน่วยงานที่ดำเนินการภายใต้โครงการเงินกู้ฯ ให้
สามารถตอบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 
- 2580) 
 
16. เรื่อง รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยเดือนเมษายน 2563 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยเดือนเมษายน 2563 ตามที่กระทรวง
พาณิชย์เสนอ ดังน้ี   
 สาระสำคัญ  
 1. สรุปสถานการณ์การส่งออกของไทยเดือนเมษายน 2563 
 การส่งออกเดือนเมษายน 2563 มีมูลค่า 18,948 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 2.12 
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่  2 แม้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการส่งออกสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวที่ร้อยละ 4.03 ตามความต้องการสินค้าอาหารของตลาดโลกในช่วงล็อกดาวน์ โดยเฉพาะ
ข้าวกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 18 เดือน และขยายตัวในระดับสูงที่ร้อยละ 23.10 อาหารสัตว์เล้ียงขยายตัวได้
อย่างต่อเน่ืองที่ร้อยละ 34.33 นอกจากน้ี อาหารทะเลแช่แข็ง ผักและผลไม้ ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป และส่ิงปรุงรส
อาหาร ยังขยายตัวดีในระดับที่น่าพอใจ สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเน่ืองที่ร้อยละ 4.05 จากการส่งออกทองคำ 
อากาศยาน แผงวงจรไฟฟ้า และเคร่ืองมือแพทย์เป็นหลัก 
 มูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ  เดือนเมษายน 2563 การส่งออกมีมูลค่า 18 ,948               
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 2.12 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 
16,486 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 17.13 โดยการค้าเกินดุล 2,462 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภาพรวม 4 เดือนแรกของปี 
2563 การส่งออกมีมูลค่า 81,620 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวที่ร้อยละ 1.19 ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 75 ,224                
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 5.72 ส่งผลให้ 4 เดือนแรกของปี 2563 การค้าเกินดุล 6,396 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
 มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนเมษายน 2563 การส่งออกมีมูลค่า 613,979 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 5.32 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ขณะที่การนำเข้า มีมูลค่า 541 ,019 ล้านบาท             
หดตัวร้อยละ 14.61 โดยการค้าเกินดุล 72,960 ล้านบาท ภาพรวม 4 เดือนแรกของปี 2563 การส่งออกมีมูลค่า 
2,517,136 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.07 ขณะที่ การนำเข้ามีมูลค่า 2,349,710 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 8.06 ส่งผลให้              
4 เดือนแรกของปี 2563 การค้าเกินดุล 167,426 ล้านบาท 
 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวที่ร้อยละ 4.0 (YoY) สินค้าที่
ขยายตัวดี ได้แก่ ข้าว ขยายตัวที่ร้อยละ 23.1 (ขยายตัวเกือบทุกตลาด อาทิ สหรัฐฯ สิงคโปร์  ฮ่องกง แอฟริกาใต้ 
และจีน) ผัก ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป ขยายตัวที่ร้อยละ 5.7 (ขยายตัวในตลาดจีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ไต้หวัน 
และออสเตรเลีย) ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง และแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 9.6 (ขยายตัวในตลาดญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ และ
ฮ่องกง) อาหารสัตว์เลี้ยง ขยายตัวที่ร้อยละ 34.3 (ขยายตัวเกือบทุกตลาด อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น มาเลเซีย อิตาลี และ
ออสเตรเลีย) สิ่งปรุงรสอาหาร ขยายตัวที่ร้อยละ 18.9 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และ
เนเธอร์แลนด์) สินค้าที่หดตัว ได้แก่ ยางพารา หดตัวที่ร้อยละ 20.7 (หดตัวในตลาดจีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ตุรกี 
บราซิล เยอรมนี และไต้หวัน แต่ยังขยายตัวดีในตลาดเกาหลีใต้ และเวียดนาม) น้ำตาลทราย หดตัวที่ร้อยละ 8.3           
(หดตัวในตลาดไต้หวัน จีน เมียนมา แทนซาเนีย กัมพูชา และเกาหลีใต้ แต่ยังขยายตัวดีในตลาดอินโดนีเซีย เวียดนาม 
ญี่ปุ่น และสิงคโปร์) ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง หดตัวที่ร้อยละ 6.7 (หดตัวในตลาดจีน อินโดนีเซีย ไต้หวัน มาเลเซีย และ
นิวซีแลนด์ แต่ยังขยายตัวดีในญี่ปุ่น สหรัฐฯ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และเวียดนาม) เครื่องดื่ม หดตัวที่ร้อยละ 14.4                
(หดตัวในตลาดกัมพูชา เวียดนาม เมียนมา สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย แต่ยังขยายตัวดีในตลาดจีน 
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สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) รวม 4 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอตุสาหกรรม
เกษตรหดตัวที่ร้อยละ 1.4 (YoY) 
 มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวที่ร้อยละ 4.0 (YoY) สินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ ทองคำ 
ขยายตัวเกือบทุกตลาดที่ร้อยละ 1,102.8 (ขยายตัวในตลาดสวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น) 
ยานพาหนะอื่นๆ และส่วนประกอบ ขยายตัวที่ร้อยละ 1,423.1 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ เวียดนาม เมียนมา ญี่ปุ่น 
และเนปาล) อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบ ขยายตัวที่ร้อยละ 584.7 (ขยายตัวในตลาดอินโดนีเซีย 
ออสเตรเลีย ไต้หวัน และญี่ปุ่น) อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด ขยายตัวที่ร้อยละ 56.1 (ขยายตัวใน
ตลาดสหรัฐ ฮ่องกง เวียดนาม ญี่ปุ่น และสิงคโปร์) แผงวงจรไฟฟ้า ขยายตัวที่ร้อยละ 1.8 (ขยายตัวในตลาดฮ่องกง 
ญี่ปุ่น สิงคโปร์ จีน และไต้หวัน) สินค้าที่หดตัว ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ หดตัวที่ร้อยละ 53.8             
(หดตัวเกือบทุกตลาด อาทิ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก มาเลเซีย และเวียดนาม แต่ยังขยายตัวดีในตลาดญี่ปุ่น และ
จีน) สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน หดตัวที่ร้อยละ 31.3 (หดตัวเกือบทุกตลาด อาทิ จีน เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
และกัมพูชา แต่ยังขยายตัวดีในตลาดญี่ปุ่น) อัญมณีและเครื่องประดับไม่รวมทองคำ หดตัวที่ร้อยละ 49.3 (หดตัวเกือบ
ทุกตลาด อาทิ  สหรัฐฯ ฮ่องกง อินเดีย ญี่ ปุ่ น และสวิต เซอ ร์แลนด์  แต่ ยังขยายตั วได้ดี ในตลาดเยอรม นี )                            
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ หดตัวที่ร้อยละ 2.1 (หดตัวในตลาดฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น 
มาเลเซีย และเม็กซิโก แต่ยังขยายตัวดีในตลาดสหรัฐฯ จีน และสิงคโปร์) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ หดตัว
ที่ร้อยละ 30.2 (หดตัวในตลาดเวียดนาม ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ แต่ยังขยายตัวดีใ นตลาด
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเนเธอร์แลนด์) รวม 4 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
ขยายตัวท่ีร้อยละ 2.4 (YoY) 
 ตลาดส่งออกสำคัญ 
 การส่งออกไปยังตลาดสำคัญหลายตลาดขยายตัวได้ดี  โดยเฉพาะตลาดจีน และญี่ ปุ่น เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง เช่นเดียวกับตลาดสหรัฐฯ และอาเซียน (5)               
ที่ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่การส่งออกไปตลาดที่ยังคงเผชิญกับการแพร่ระบาดในระดับสูง เช่น สหภาพยุโรป (15) 
ตะวันออกกลาง (15) และเอเชียใต้ ปรับตัวลดลง รายละเอียดมีดังนี้ 1) การส่งออกไปตลาดหลัก ขยายตัวร้อยละ 
7.7 ตามการส่งออกไปสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 34.6 และร้อยละ 9.8 ตามลำดับ ขณะที่สหภาพยุโรป (15) 
หดตัวร้อยละ 28.7 2) การส่งออกไปตลาดศักยภาพสูง หดตัวร้อยละ 4.0 เน่ืองจากการลดลงของการส่งออกไปยังกลุ่ม
ประเทศ CLMV และเอเชียใต้ ร้อยละ 31.0 และ 56.1 ตามลำดับ ขณะที่การส่งออกไปตลาดจีน และอาเซียน (5) 
ขยายตัวร้อยละ 9.0 และร้อยละ 13.0 ตามลำดับ และ 3) การส่งออกไปตลาดศักยภาพระดับรอง หดตัวร้อยละ 
28.5 โดยการส่งออกไปทวีปออสเตรเลีย (25) กลับมาหดตัวร้อยละ 29.5 ส่วนการส่งออกไปตะวันออกกลาง (15) ลาติน
อเมริกา รัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS และทวีปแอฟริกา หดตัวร้อยละ 25.3 ร้อยละ 33.7 ร้อยละ 33.5 และร้อยละ 
31.8 ตามลำดับ 
 2. แนวโน้มและมาตรการส่งเสริมการส่งออก 
 ใน ช่วงก าร ระบาดของไวรั สโค วิด -19  ส่ งผล ให้ สินค้ าเกษตรและอาหารเป็นสิ นค้ า 
ที่มีความต้องการสูงในตลาดต่างประเทศ และคาดว่าจะเติบโตดีต่อเนื่อง 1 – 2 ปี ซึ่งนับเป็นโอกาสในการขยายตลาด
สินค้าเกษตรของไทย ด้านสินค้าที่มีการขนส่งทางบก โดยเฉพาะตลาดอาเซียนที่ประสบปัญหาการปิดด่าน กระทรวง
พาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องประสานงานการเจรจากับประเทศคู่ค้า อาทิ สปป.ลาว เวียดนาม และมาเลเซีย 
โดยสามารถเจรจาลดอุปสรรคการส่งออกสินค้าตามแนวชายแดน ส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าที่ใช้การขนส่งทาง
ถนนเป็นหลัก รวมถึงสินค้าผักและผลไม้ที่ไทยส่งออกไปจีนตอนใต้โดยขนส่งผ่านประเทศเพ่ือนบ้านด้วย 
 แนวโน้มการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ผ่านมาเผชิญอุปสรรคสำคัญด้านการขนส่งบริเวณท่าเรือที่
แออัด และการขนส่งทางอากาศที่หยุดชะงัก  ส่งผลให้สินค้ามูลค่าสูงที่ขนส่งทางอากาศ โดยเฉพาะอัญมณีและ
เคร่ืองประดับได้รับผลกระทบด้วย อย่างไรก็ตาม ประเทศต่างๆ ที่เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้ว อาทิ จีน 
เยอรมนี อิตาลี และนิวซีแลนด์ กำลังกลับมาเร่ิมต้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และในที่สุดจะทำให้กำลังซ้ือของประเทศ
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คู่ค้าเหล่าน้ีกลับมาขยายตัว เป็นผลดีต่อการส่งออกของไทย โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น รถยนต์และส่วนประกอบ
ที่หดตัวอย่างต่อเน่ือง ก็คาดว่าจะกลับมาขยายตัวอีกคร้ังหลังวิกฤติ 
 สำหรับการส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ได้เจรจากับประเทศญี่ปุ่น ขอให้สนับสนุนผลไม้
ไทย 9 ชนิด ผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดต่างๆ โดยเฉพาะการขายตรงทางโทรทัศน์ในญี่ปุ่น 
ซ่ึงเป็นช่องทางที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงได้ง่าย นอกจากนี้ กระทรวงฯ ได้หารือกับภาคเอกชน เพ่ือรับฟังและแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตสูง รวมทั้ง            
การจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพเป็นช่องทางระบายสินค้าด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรรวมทั้ง
ผู้ผลิตแปรรูปและผู้ส่งออกได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะช่วยให้สินค้าเกษตรของไทยสามารถขยายการส่งออกได้               
ในอนาคต 
 
17. เรื่อง เพลงสำคัญของแผ่นดิน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพลงสดุดีจอมราชา และเพลงสดุดีพระแม่ไทย เป็นเพลงสำคัญของ
แผ่นดิน เพ่ิมเติม (จากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 ธันวาคม 2546) ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เสนอ   
  สาระสำคัญของเรื่อง  
   สปน. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ รายงานว่า   
  1. กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดทำเพลงสดุดีจอมราชา แต่งทำนองและเรียบเรียงโดย นายวิรัช 
อยู่ถาวร และประพันธ์เน้ือร้องโดย นายวิเชียร ตันติพิมลพันธ์ เพ่ือใช้เป็นเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ            
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซ่ึงรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ                 
เครืองาม) ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้มอบหมายให้ สปน. นำเสนอบทเพลงดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ใน
คราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ได้รับฟังเพ่ือจะใช้เพลงดังกล่าวในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย
มงคล เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยต่อมาได้มีการ
แก้ไขเน้ือร้องเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จาก “ถวาย
พระพรจอมราชัน ธ อนันต์ ปรีชาชาญ” เป็น “ถวายพระพรองค์ราชินี คู่บารมีองค์ราชัน” และ “งามตระการ                 
สมขัตติยะไทย” เป็น “งามตระการเคียงขัตติยะไทย” และ “มหาวชิราลงกรณมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย” เป็น “มหา
ราชาราชินี มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย”  
   2. คณะอนุกรรมการจัดทำเพลงสำคัญของชาติ  ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติได้                        
ขอความร่วมมือ วธ. ดำเนินการจัดทำเพลงเพ่ือใช้ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 และเพ่ือเทิดพระเกียรติ
ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ   
  3. วธ. ได้จัดทำเพลงสดุดีพระแม่ไทย ประพันธ์คำร้องโดย นายชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร และประพันธ์
ทำนองโดย นายวิรัช อยู่ถาวร ซ่ึงรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้
มอบหมายให้ สปน. นำเสนอบทเพลงดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 
2562  ได้รับฟังเพ่ือจะใช้เพลงดังกล่าวในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 รวมทั้งเชิญชวนหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่  ขับร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทยในโอกาสสำคัญต่าง ๆ เพ่ือน้อมสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณและร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   
  4. คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ได้
มีมติเห็นชอบให้เสนอเพลงสดุดีจอมราชา และเพลงสดุดีพระแม่ไทยเป็นเพลงสำคัญของแผ่นดิน เพ่ิมเติม ซ่ึงมีความ          
มุ่งหมายในการถวายความเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ ทำให้เกิดความรัก 
ความสามัคคี ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ซ่ึงนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
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ความเห็นชอบการกำหนดเพลงสดุดีจอมราชา และเพลงสดุดีพระแม่ไทย เป็นเพลงสำคัญของแผ่นดิน เพ่ิมเติม ซ่ึง วธ. 
ได้มีการเผยแพร่เน้ือเพลง โน้ตเพลง และเพลงดังกล่าว ในเว็บไซต์ของ วธ. แล้ว   
  ทั้งน้ี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ใช้เพลงสำคัญของแผ่นดิน (ได้แก่ เพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาชัย              
เพลงมหาฤกษ์ เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา) ที่คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
จัดทำขึ้นใหม่เป็นต้นฉบับในโอกาสต่าง ๆ ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป สำหรับภาคเอกชนและ
ประชาชนโดยทั่วไป ก็ให้ขอความร่วมมือดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน และให้สำนักนายกรัฐมนตรี ประสาน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือเร่งดำเนินการเผยแพร่เพลงสำคัญของแผ่นดินไปยังส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ รวมทั้งส่ือต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน  
 
18. เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอ และให้ส่งความเห็นของหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.              
เพ่ือพิจารณาต่อไป ดังน้ี 
   1. รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง 
พัฒนาและยกระดับ ตลอดจนเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   2. รับทราบรายช่ือหน่วยงานที่ดำเนินการไม่ครบตามขั้นตอนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
   3. ให้ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน             
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเตรียมพร้อมในการประเมินอย่างต่อเน่ืองและให้ข้อมูลประกอบการประเมิน
ที่เกิดจากการดำเนินงานหรือที่เกิดจากการให้บริการประชาชนอย่างแท้จริง รวมถึงนำผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน 
   4. ให้ทุกกระทรวงพิจารณากำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจำกระทรวง หรือกลุ่ม
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ได้มีบทบาทในการเตรียมความพร้อมและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเน่ือง 
   5. ให้องค์กรส่ือของรัฐ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศรับทราบ
และเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ซ่ึงจะช่วยให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการรับรู้เก่ียวกับการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐได้ดียิ่งขึ้น 
   สาระสำคัญของเรื่อง 
   คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานว่า 
   1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการดำเนินการตามตัวช้ีวัด 10 ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 -2580) โดยมี
หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน รวมทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน ดังน้ี 

หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน จำนวน 
องค์กรอิสระ 5 หน่วยงาน 
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องค์กรศาล 3 หน่วยงาน 
องค์กรอัยการ 1 หน่วยงาน 
หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 3 หน่วยงาน 
ส่วนราชการระดับกรม 144 หน่วยงาน 
องค์การมหาชน 40 หน่วยงาน 
รัฐวิสาหกิจ 54 หน่วยงาน 
หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ  28 หน่วยงาน 
กองทุน 8 หน่วยงาน 
สถาบันอุดมศึกษา 83 หน่วยงาน 
จังหวัด 76 หน่วยงาน 
หน่วยงานรัฐขอเข้าร่วม 2 หน่วยงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) 

7,852 หน่วยงาน 

   2. ผลการประเมินในภาพรวมของประเทศ ในปี 2562 หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน 
8,299 หน่วยงานน้ัน มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวมของประเทศไทยที่ 66.73 คะแนน จัดอยู่ในระดับ C โดย
จำแนกออกเป็น 7 ระดับตามช่วงค่าคะแนน โดยสรุปผลในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด สรุปได้ ดังน้ี 

ระดับผลการประเมิน ITA จำนวนหน่วยงาน ร้อยละ 
AA 34 0.41 
A 936 11.28 
B 1,671 20.13 
C 1,522 18.34 
D 1,860 22.41 
E 997 12.01 
F 1,038 12.51 

ดำเนินการไม่ครบขั้นตอน (N/A) 241 2.90 
ทั้งน้ี หน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการไม่ครบตามขั้นตอนการประเมินคุณธรรม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562              
มีจำนวน 241 หน่วยงาน 
(หมายเหตุ : การประมวลผลค่าเฉล่ียของคะแนนจะนับเฉพาะหน่วยงานที่ดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด) 
   3. ผลการประเมินรายตัวช้ีวัดการประเมิน การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับ           
การพัฒนาโดยมีเน้ือหาครอบคลุมหลายด้านซ่ึงเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะ               
การทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการทุจริต ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเส่ียงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและส่งผล
ต่อการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยในระยะ
ยาวได้ โดยจำแนกออกเป็น 10 ตัวช้ีวัด มีผลการประเมิน ดังน้ี 
    1) การปฏิบัติหน้าที่ 88.72 คะแนน 
    2) การใช้งบประมาณ 79.91 คะแนน 
    3) การใช้อำนาจ 82.66 คะแนน 
    4) การใช้ทรัพย์สินราชการ 78.21 คะแนน 
    5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 79.24 คะแนน 
    6) คุณภาพการดำเนินงาน 79.60 คะแนน 
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    7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 77.74 คะแนน 
    8) การปรับปรุงการทำงาน 74.72 คะแนน 
    9) การเปิดเผยข้อมูล 52.69 คะแนน 
    10) การป้องกันการทุจริต 42.34 คะแนน 
    ผลการประเมินตามตัวช้ีวัดทั้ง 10 ตัวช้ีวัดแสดงให้เห็นว่าตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ และตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เมื่อพิจารณา
ผลการประเมินในทุกมิติแล้วพบว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องมีการพัฒนาและยกระดับผลการประเมินอย่างต่อเน่ือง                       
ซ่ึงสอดคล้องกับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ประจำปี 2561 ที่ประเทศไทยได้รับคะแนนการประเมิน                 
36 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 99 จากประเทศที่เข้าร่วมการประเมินทั้งส้ิน 180 ประเทศ 
   4. ผลการประเมินตามประเภทของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ITA 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกได้เป็นประเภทหน่วยงานตามลักษณะทางกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน มีผล
การประเมินของหน่วยงานภาครัฐแต่ละประเภท สรุปได้ดังน้ี 
    4.1 ประเภทของหน่วยงานภาครัฐที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ องค์กรศาล องค์กรอัยการ 
หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ตามลำดับ ส่วนประเภทของหน่วยงานภาครัฐที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง 
และเทศบาลนคร ตามลำดับ 
    4.2 ประเภทของหน่วยงานภาครัฐที่มีสัดส่วนของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด ได้แก่ 
องค์กรศาล องค์กรอัยการ หน่วยงานในสังกัดของรัฐสภา กรมหรือเทียบเท่า และองค์การมหาชน ตามลำดับ               
ส่วนประเภทของหน่วยงานภาครัฐที่มีสัดส่วนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์น้อยที่สุด ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามลำดับ  
 
19. เรื่อง กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2563  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติด เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ . 2563 และแจ้งให้หน่วยงานที่ เก่ียวข้องดำเนินการต่อไ ป ตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เสนอ   
  สาระสำคัญของเรื่อง  
  สำนักงาน ป.ป.ท. รายงานว่า  
  1. โดยที่ได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
ลงวันที่ 19 เมษายน 2563 ให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจกู้เงินหรือออกตราสารหน้ีในนาม
รัฐบาลมีผลบังคับใช้แล้ว โดยกำหนดให้ใช้จ่ายเงินกู้ในแผนงานหรือโครงการ ดังน้ี 

หน่วย:ล้านบาท 
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

1) แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
และสาธารณสุข เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

45,000 

2) แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ 
เยียวยา   และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร 

555,000 
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และผู้ประกอบการ ซ่ึงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
3) แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

400,000 

รวม 1,000,000 
  2. องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-
operation and Development : OECD) ออกแถลงการณ์ขอให้ประเทศสมาชิก OECD มีความระมัดระวังในการใช้
จ่ายงบประมาณแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ทุกประเทศมีมาตรการป้องกัน
ความเส่ียงการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยใน
ห้วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในไทยน้ัน ปรากฏข่าวว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) หลายแห่งดำเนินการจัด ซ้ือจัดจ้างในการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือหยุดยั้ งการแพร่ระบาดและช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างไม่โปร่งใส  สำนักงาน ป.ป.ท . จึงร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร               
(กอ.รมน.) และหน่วยงานที่เก่ียวข้องดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังในการจัดซ้ือจัดจ้างของ อปท. ซ่ึงพบ
ข้อสังเกตเบื้องต้นว่า อปท. บางแห่งยังมีการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไรตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบของทางราชการ และ
ส่อไปในการกระทำที่เป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  3. สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) มีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะ
แนวทางและมาตรการในการบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคสังคม ภาคเอกชน  และประชาชนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อคณะรัฐมนตรี  จึงได้เสนอ
กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยา
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ซ่ึง
ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ดังน้ี  
   

ด้าน การดำเนินการ 
1. การเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส  - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการต้องเปิดเผยข้อมูล

แผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างและความคืบหน้าในการดำเนินงาน 
เพ่ือให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน ร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตทางเว็บไซต์และจุดบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานทาง
แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง และทางเว็บไซต์ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ 
(ภาษีไปไหน) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
(สพร.)  
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีการรวมตัวเป็นเครือข่ายในการเฝ้า
ระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือปัญหาความเดือดร้อนในทุกพ้ืนที่
ที่มีการใช้งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ  
- เปิดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสการทุจริตของประชาชนที่เกิดจากการ
ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และเช่ือมโยงระบบรับเร่ืองร้องเรียน
ของทุกหน่วยงานทางแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางหรือทางเว็บไซต์ระบบ
ข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐของ สพร. โดยให้ ศอตช. เป็นศูนย์กลาง
ประสานการดำเนินงาน 
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2. การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต - ก่อนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ทำการประเมินและจัดทำแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต โดยให้ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นกลไกกำกับและขับเคล่ือน 
- ให้ ศอตช. ทำการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะการดำเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการที่มีความเส่ียงการทุจริตสูง เพ่ือแจ้งเตือนให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีการทุจริต 
- ให้ ศอตช. เผยแพร่ข้อมูลและสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาค
ส่วนเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่าและโปร่งใส  

3. การตรวจสอบ - ให้  ศอตช. ทำการตรวจสอบการดำเนินโครงการเมื่อมีเหตุอันควร
สงสัยหรือมีเร่ืองร้องเรียน เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานหรือข้อมูลว่ามี
เหตุแห่งการทุจริตหรือไม่ ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการดำเนินโครงการ 
- เมื่อมีเร่ืองร้องเรียนหรือมีเบาะแสการทุจริตให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการดำเนินการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริง พร้อมข้อมูลให้ 
ศอตช.  

4. การดำเนินมาตรการทางปกครอง           
วินัย และอาญา 

- เมื่อมีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริต ให้หน่วยงานต้น
สังกัดดำเนินการทางปกครอง วินัย และอาญากับผู้ที่กระทำความผิด
ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ระบบราชการอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม  
- ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ทำการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี (28 มกราคม 2563) การรับ
รายงานผลดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และรายงานต่อ 
ศอตช. เพ่ือดำเนินการต่อไป 

 
20. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 และ              
ครั้งที่ 6/2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมคร้ัง
ที่ 5/2563 และคร้ังที่ 6/2563 ตามมติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้  ที่ได้มีการพิจารณากล่ันกรอง
ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน 
เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซ่ึงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 ของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และ
โครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินการของ
คณะกรรมการฯ ตามพระราชกำหนด  เพ่ือนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 8(1)  และ 8(2) แห่งพระราช
กำหนด ดังน้ี  
  1. อนุมัติให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  ดำเนินโครงการเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา 
และชดเชย ให้แก่ประชาชน ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือช่วยเหลือผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง  โดยจ่ายเงินเยียวยาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 1,000 บาทต่อ
เดือน ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยัง
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ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 จำนวน 1,164,222 คน รวมเป็นเงิน 3,000 บาทต่อคน วงเงินงบประมาณทั้งส้ิน 3,492,666,000 บาท  
  2. มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  รับไปพิจารณากำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใด ๆ ของภาครัฐ จาก
ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้การช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใด ๆ ของภาครัฐ
สามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมในคราวเดียวกัน  พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลคุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการฯ ทั้งน้ี คาดว่าจะสามารถนำเสนอเร่ืองดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ พิจารณาได้ภายใน 1 เดือน 
  3. อนุมัติให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพ่ิมเติมกลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้รวมถึงเกษตรกรที่ด้อยโอกาสและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การเกษตร จำนวน 137,093 ราย เพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างเท่าเทียม ทั้งน้ี การดำเนินการดังกล่าวยังอยู่ภายใต้กรอบวงเงินและจำนวนเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายรวมไม่เกิน 10 ล้านราย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563  
  4. เห็นชอบในหลักการของการขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  ดำเนินการลงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จำนวนประมาณ 
120,000 และเร่งตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับสวัสดิการผ่านระบบข้าราชการของกรมบัญชีกลางและระบบ
ประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคม  รวมทั้ง มาตรการอ่ืนใดของรัฐที่เก่ียวข้องกับการเยียวยาผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จก่อนเสนอเร่ืองให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 
  5. อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ดำเนิน
โครงการเพ่ือช่วยเหลือ  เยียวยา  และชดเชย  ให้แก่ประชาชนซ่ึงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 โดยการจ่ายเงินเยียวยาโดยตรงรายละ 1,000 บาทต่อเดือน  เพ่ิมเติมจากเงินอุดหนุนเพ่ือเล้ียงดูเด็ก
แรกเกิด  เพ่ิมเติมจากเบี้ยความพิการ  และเพ่ิมเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   เป็นเวลา 3 เดือน  ตั้ งแต่ เดือน
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมทั้งหมด 6,781,881 คน ประกอบด้วย (1) เด็กจากครัวเรือนยากจน (0-6 ปี) จำนวน
1,394,756 คน (2) สูงอายุจำนวน 4,056,596 คน และ (3) ผู้พิการจำนวน 1,330,529 คน กรอบวงเงินไม่เกิน 
20,345,643,000 บาท  
  6. เห็นชอบในหลักการของโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว  ของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน
และเอกชนรวมถึงการลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพ่ือให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้
โดยเร็วตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 2563 รวม               
4 เดือน กรอบวงเงินรวมทั้งส้ิน 22,400 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยมอบหมายให้การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการสร้างความชัดเจนของการดำเนินงานตามประเด็นอภิปรายของคณะ
กรรมการฯ และนำเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกคร้ังหน่ึงภายใน 2 สัปดาห์ 
  7. มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานกับ
องค์กรภาคประชาชนเพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการจากภาคประชาชนและประสานกับกระทรวงที่เก่ียวข้องเพ่ือเสนอ
โครงการขององค์กรภาคประชาชนผ่านหน่วยงานของรัฐที่เหมาะสมตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีฯ ต่อไป 
 
21. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 5 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From 
Home) และการเหล่ือมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ คร้ังที่ 5 ตามที่สำนักงาน ก.พ. 
เสนอ โดยสรุปข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ซ่ึงได้รับข้อมูลจาก 146 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 99 ของส่วน
ราชการทั้งหมด (147 ส่วนราชการ) สรุปข้อมูลดังน้ี 
  1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work From Home)  
      1.1 ส่วนราชการร้อยละ 90 (132 ส่วนราชการ) มีการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ และส่วนราชการร้อยละ 43 (64 ส่วนราชการ) กำหนดให้มีจำนวน
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งร้อยละ 50 ขึ้นไป (ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ซ่ึงมี 66 ส่วน
ราชการ คิดเป็นร้อยละ 45) โดยในจำนวนน้ีมีส่วนราชการร้อยละ 16 (23 ส่วนราชการ) มอบหมายให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (เพ่ิมขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ซ่ึงมี 21 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 14) 
ทั้งน้ี มีการมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้านในหลายรูปแบบ เช่น ปฏิบัติงานที่บ้านสลับกับการมาปฏิบัติงาน ณ สถาน
ที่ตั้งของส่วนราชการ วันเว้นวัน สัปดาห์ละ 1 วัน สัปดาห์ละ 2 วัน สัปดาห์เว้นสัปดาห์ เป็นต้น 
  1.2 ส่วนราชการร้อยละ 10 (14 ส่วนราชการ) มีการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (เพ่ิมขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ซ่ึงมี 8 ส่วนราชการ คิดเป็น
ร้อยละ 6) โดยส่วนราชการที่เร่ิมมอบหมายให้ทุกคนปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการในสัปดาห์น้ี ได้แก่              
กรมพลศึกษา กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมบังคับคดี กรมศิลปากร และกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
  2. การเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ 
      2.1 ส่วนราชการกำหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เหล่ือมเวลาการปฏิบัติงานเมื่อจำเป็นต้อง
ปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 50 กำหนดการเห ล่ือมเวลาการปฏิบัติงานเป็น               
3 ช่วงเวลา คือ เวลา 7.30 – 15.30 น. เวลา 8.30 – 16.30 น. และเวลา 9.30 – 17.30 น.  
      2.2 ส่วนราชการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามวันเวลาปกติ
ในบางลักษณะงาน โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ คือ งานให้บริการประชาชน งานป้องกันแล ะรักษาความมั่นคง
ภายในประเทศ งานด้านส่ือสารมวลชน งานจัดเก็บภาษี และงานสนับสนุนอ่ืน ๆ 
  3. แนวทางการบริหารงานของส่วนราชการ 
      3.1 การกำกับดูแลและบริหารผลการทำงาน ส่วนราชการร้อยละ 100 กำหนดให้มีระบบรายงาน
ผลงานผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รายงานความก้าวหน้าของงานทั้ง
รายวัน ผ่าน Application LINE ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ Google From  
      3.2 การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ส่วนราชการมีการนำระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานโดยส่วนใหญ่เลือกใช้ Application LINE ร้อยละ 99 Application 
Zoom ร้อยละ 66 Microsoft Team ร้อยละ 33 Cisco Webex ร้อยละ 26 ตามลำดับ 
  4. ข้อจำกัดของส่วนราชการ ในการมอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานนอกสถาน
ที่ตั้งของส่วนราชการ ได้แก่ การขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ปฏิบัติงานและสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การขาด
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ความไม่สะดวกในการติดต่อส่ือ สารและการ
ประสานงานในกรณีเร่งด่วน งานเก่ียวกับเอกสารราชการที่ยังคงมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง 
  5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน – นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ได้แก่ ควรจัดให้มี
อุปกรณ์รองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ ง ควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายใ นการปฏิบัติงานที่บ้าน เช่น ค่าบริการ
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น และอาจนำแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งไปใช้ในอนาคตเพ่ือลดปัญหาการจราจร 
มลพิษทางอากาศ และลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของส่วนราชการ 
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22. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การทำงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ( Work from 
Home) และการเหล่ือมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ ในสัปดาห์ช่วงระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 
2563 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 
   สาระสำคัญ 
   รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีจำนวน 55 แห่ง โดยผลสัมฤทธิ์ฯ ของรัฐวิสาหกิจในสัปดาห์ช่วงระหว่าง 1 – 5 มิถุนายน 2563 
สรุปสาระสำคัญได้ดังน้ี 
   1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ (ปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักหรือสถานที่ตามที่
รัฐวิสาหกิจกำหนด) 
   รัฐวิสาหกิจ 46 แห่ง ยังคงดำเนินนโยบายการปฏิบัติ งานนอกสถานที่ตั้งและมีรัฐวิสาหกิจ 9 แห่ง 
ได้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การยางแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การยาสูบแห่งประเทศไทย 
องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ที่ให้
พนักงานกลับมาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามปกติแล้ว ทั้งน้ี จากจำนวนพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด
จำนวน 272,481 คน มีพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งจำนวน 42,746 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 16 
   2. การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ 
   รัฐวิสาหกิจ 34 แห่ง ยังคงดำเนินนโยบายการปฏิบัติงานเหล่ือมเวลา โดยมีช่วงเวลาเร่ิมปฏิบัติงาน
ตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 10.30 น. ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า (ช่วงระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563) 2 แห่ง 
   3. แนวทางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ 
   รัฐวิสาหกิจที่ยังคงดำเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติงานทั้ง
เป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน ซ่ึงรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีการกำกับ ติดตาม และ
บริหารผลการปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชัน Line ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการติดตามงานและการลงเวลา
ปฏิบัติงานที่องค์กรพัฒนาขึ้นเอง โดยรัฐวิสาหกิจยังคงใช้แอปพลิเคชัน Line มาสนับสนุนการปฏิบัติงานมากที่สุด 
ทั้งน้ี รัฐวิสาหกิจมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งว่า ควรเตรียมอุปกรณ์และระบบเพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งให้เพียงพอ และควรพัฒนาระบบการปฏิบัติงานขององค์กรให้สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้งได้ ซ่ึงรวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งควร
พิจารณาลักษณะงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งเท่าน้ัน เช่น การให้บริการประชาชน และสำหรับงานอ่ืนที่
ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง ควรพิจารณาเปล่ียนรูปแบบเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งแทน 
 

ต่างประเทศ 
23. เรื่อง ร่างข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแห่งออสเตรเลีย 
ประกอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม (กห.) จัดทำข้อตกลงระหว่าง กห. แห่งราชอาณาจักร
ไทย กับ กห. แห่งออสเตรเลีย ประกอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย   โดยให้เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร หรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ร่วมลงนามในร่างข้อตกลง ตามที่  กห. เสนอ ทั้งน้ี หากมีความจำเป็นที่จะต้องเปล่ียนแปลง
รายละเอียดของร่างข้อตกลงฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญของร่างข้อตกลงฯ ให้ กห. พิจารณาดำเนินการได้
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ตามความเหมาะสม   ทั้งน้ี มีกำหนดลงนามในร่างข้อตกลงฯ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) คล่ีคลาย 
  สาระสำคัญของร่างข้อตกลง  
  วัตถุประสงค์  เพ่ืออำนวยความสะดวกในการจัดให้มีการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงตามที่ระบุใน
ร่างข้อตกลงฯ ระหว่าง กห. ของทั้งสองประเทศ 
  ขอบเขตของงาน  จัดให้มีการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงในการซ้อมรบ การฝึกการวางกำลัง             
การปฏิบัติการร่วม/ผสม และการดำเนินการในกรอบความร่วมมืออ่ืน ๆ รวมทั้งในสถานการณ์อ่ืน ๆ หรือภาวะฉุกเฉิน 
ด้วยการสนับสนุนยุทธภัณฑ์ทางทหารที่มิได้ใช้เพ่ือการสังหาร และการบริการประเภทต่าง ๆ เช่น อาหาร ที่พัก 
เช้ือเพลิง การบริการติดต่อส่ือสาร การบริการทางการแพทย์ การก่อสร้าง การใช้อาคารสถานที่ การขนส่ง การใช้
ยานพาหนะ เป็นต้น โดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบของแต่ละฝ่าย 
  ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน  ให้จัด ทำข้อตกลงในการปฏิบัติตามขั้ นตอน (Procedural 
Arrangement) ห รือใช้ใบ ส่ัง (Order) ตามแบบฟอร์มการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงระหว่างกันที่กำหนด               
ซ่ึงผู้เข้าร่วมฝ่ายให้การสนับสนุนจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการให้การสนับสนุนผู้เข้าร่วมฝ่ายขอรับการ
สนับสนุนตามที่ร้องขอ 
  ข้อตกลงฉบับน้ี จะมีผล ณ วันที่มีการลงนามคร้ังสุดท้าย และยังคงมีผลไปจนกว่าจะมีการยกเลิก   
     
24. เรื่อง ร่างกรอบความตกลงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ ฉบับใหม่ 
  คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อร่างกรอบความตกลงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์การทุน
เพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ฉบับใหม่  กรณีที่มีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงถ้อยคำหรือสาระสำคัญของ
หนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติหรือเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปล่ียนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ ให้สามารถดำเนินการได้โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปล่ียนดังกล่าวด้วย   และอนุมัติให้เลขาธิการอาเซียน
หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในกรอบความตกลงฯ ฉบับใหม่ในนามอาเซียน โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือแจ้ง
ความเห็นชอบต่อร่างกรอบความตกลงฯ ฉบับใหม่ในนามประเทศไทยไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียน ผ่านคณะผู้แทน
ถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว 
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
  สาระสำคัญ 
  กรอบความตกลงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับยูนิเซฟมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้รับสิทธิ
ตามข้อบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) และบรรลุเป้าหมาย             
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในประเด็นที่เก่ียวกับเด็ก  โดยมีประเด็นความ
ร่วมมือ ดังนี้  
  (1) สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน พ.ศ. 2573 และเป้าหมาย              
การพัฒนาที่ย่ังยืนทั้งหมด 17 ข้อ ด้วยความเสมอภาค เช่น การเข้าถึงการศึกษาระดับประถมศึกษาแบบถ้วนหน้า 
การลดอัตราการเสียชีวิตของเด็ก การพัฒนาสุขภาพของมารดา การยับยั้งการแพร่กระจายของเช้ือเอชไอวีและ              
โรคเอดส์ เป็นต้น 
  (2) การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือทางวิชาการด้านสาธารณสุข สวัสดิการ
สังคม และการพัฒนา เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์เก่ียวกับเด็กที่มุ่งเน้นความเท่าเทียม การเข้าถึงการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาอย่างเท่าเทียม การดูแลและพัฒนาการเด็กปฐมวัยและการเฝ้าระวังทางด้านโภชนาการและน้ำ สุขาภิบาล 
และสุขอนามัย เป็นต้น 
  (3) การพัฒนามาตรฐานและคู่มือแนวทางเพ่ือพัฒนาคุณภาพของนโยบายทางสังคมที่เกี่ยวกับ
เด็กและบริการทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบาง เช่น การให้ความช่วยเหลือในการจัดทำเอกสารเก่ียวกับกรอบ             
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การดำเนินงานในระดับประเทศ (เช่น การจดทะเบียน การออกใบอนุญาต) สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงาน           
ด้านเด็ก การป้องกันและขจัดความรุนแรงต่อเด็กในโรงเรียน เป็นต้น 
  (4) การเพ่ิมพูนขีดความสามารถและสนับสนุนการดำเนินงานของอาเซียนในการส่งเสริมและ             
การปกป้องสิทธิเด็กในภูมิภาค 
  (5) การระบุถึงสถานการณ์ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเด็กในระดับภูมิภาค เช่น การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ปัญหาที่เกิดจากการขยายตัวของเมือง และการเพ่ิมภูมิคุ้มกันผ่านการลดความเส่ียง ซ่ึงมีชุมชน             
เป็นฐานและมีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยมีการปรึกษาหารือกับองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาที่เก่ียวข้อง 
  (6) การสร้างความร่วมมือด้านการคุ้มครองทางสังคม รวมทั้งการพัฒนาระบบการสนับสนุน
แบบบูรณาการภายในประเทศสำหรับเด็กและครอบครัว ซ่ึงครอบครัวต่าง ๆ จะได้รับทรัพยากรและการสนับสนุน          
ที่เอ้ือต่อการเติบโตและพัฒนาการสูงสุดของเด็ก 
  กิจกรรม ได้แก่ การปรึกษาหารือ การแลกเปล่ียน และการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ด้านเด็ก   
การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ร่วมกันดำเนินการ หรือร่วมกันสนับสนุน                
การช่วยเหลือด้านวิชาการ   งานวิจัยและการศึกษาร่วมกัน รวมทั้งการผลิตเอกสารส่ิงพิมพ์ร่ วมกันที่รวบรวมข้อมูล
บทเรียนการปฏิบัติงานที่ดี การแลกเปล่ียนความรู้ และการส่งเสริมการระดมความคิดเห็นในเร่ืองสิทธิเด็กต่างๆ               
การรณรงค์พิทักษ์สิทธิและการสร้างความตระหนักรู้ และ การเข้าร่วมการประชุม การประชุมวิชาการ การสัมมนา 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการในประเด็นความร่วมมือที่ได้ระบุไว้ 
  ทั้งน้ี กรอบข้อตกลงน้ีจะมีผลเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกัน และอาจ
มีการต่ออายุระยะเวลาอีก 5 ปี โดยความยินยอมร่วมกันทั้งสองฝ่าย  โดยกรอบข้อตกลงน้ีอาจจะยุติเมื่อใดก็ได้โดย
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เวลาอีกฝ่ายล่วงหน้าเป็นเวลา 6 เดือน  การยุติกรอบข้อตกลง
ความร่วมมือจะไม่มีผลกระทบต่อโครงการต่างๆ ที่กำลังดำเนินงานอยู่ให้สำเร็จตามที่ตกลงกันไว้ทั้งสองฝ่าย  
 
25. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศภาคบังคับ 
(IMO Member State Audit Scheme: IMSAS) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่ กระทรวงคมนาคม (คค.) ดังน้ี  

1. ร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
(International Maritime Organization: IMO) เก่ียวกับการเข้าร่วมโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทาง
ทะเลระหว่างประเทศภาคบังคับ (Memorandum of Cooperation between the Kingdom of Thailand and 
the International Maritime Organization concerning Participation in the IMO Member State Audit 
Scheme : IMSAS)  โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อความในร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ที่มิใช่สาระสำคัญ
และการแก้ไขน้ันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย  ให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่าสามารถดำเนินการได้ โดย
ประสานกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 

2. อนุมัติให้อธิบดีกรมเจ้าท่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือฯ ฝ่าย
ไทย และมอบหมายให้  กต. ออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่อธิบดีกรมเจ้าท่าหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายสำหรับการลงนามดังกล่าวต่อไป 

3.  อนุมัติให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศภาคบังคับ (IMSAS) ตามกำหนดการของ IMO และดำเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศของ IMO ตลอดจนร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการตามที่คณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือประสานงานกับ 
IMO กำหนด โดยให้กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยประสานการปฏิบัติ  
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(ยังไม่มีกำหนดวันลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ทั้งน้ี IMO ได้กำหนดการตรวจสอบ
ประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564)  
  สาระสำคัญของเรื่อง 
  ร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและองค์การทางทะเลระหว่างประเทศเก่ียวกับ
การเข้าร่วมโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศภาคบังคับ (Memorandum of 
Cooperation between the Kingdom of Thailand and the International Maritime Organization 
concerning Participation in the IMO Member State Audit Scheme : IMSAS) ที่มีเน้ือหาใกล้เคียงกับบันทึก
ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและองค์การทางทะเลระหว่างประเทศเก่ียวกับการเข้าร่วมโครงการตรวจสอบ
ประเทศสมาชิกโดยสมัครใจ ที่ประเทศไทยได้เคยลงนามและได้รับการตรวจสอบจากองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศตามบันทึกความร่วมมือดังกล่าวในปี 2550 โดยปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นส่วนใหญ่ท่ีเคยมี
ปัญหาแล้ว เช่น กรมเจ้าท่าได้ออกกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2558 เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการกำกับดูแลองค์กรที่ได้รับการยอมรับ และจัดทำความตกลงกับองค์กรที่ได้รับการยอมรับ 7 ราย แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพ่ือดำเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ จัดทำแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับการจัดเก็บข้อมูล และการตรวจเรือ ทั้งน้ี การลงนามในร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ จะเป็นการให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือแก่คณะผู้ตรวจสอบในการเข้ามาตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของประเทศไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาและพิธีสารที่สำคัญของ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ โดยผลการตรวจสอบมิได้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการลงโทษ แต่จะใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศได้กำหนด การ
ตรวจสอบประเทศไทยภายใต้ โครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศภาคบังคับ 
(IMSAS) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564   ซ่ึงช่วยสนับสนุนการพัฒนากิจการพาณิชย์นาวีของไทยและสร้างความเช่ือมั่น
ให้แก่ประเทศไทยได้อีกทางหน่ึง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของ
ไทยในเวทีโลกตามนโยบายของรัฐบาล 
 
26. เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการดำเนินการศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาช่ัวคราว (The Temporary 
Data Collection Center) ของทางการเมียนมา 
  คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการดำเนินการศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงาน   
เมียนมาช่ัวคราว (The Temporary Data Collection Center) ของทางการเมียนมา ณ จังหวัดสมุทรสาคร ออกไป
อีก 1 ปี โดยให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดำเนินการ ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังน้ี 

1. กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กระทรวงแรงงาน (รง.) (กรมการจัดหางาน) จังหวัดสมุทรสาคร 
โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครเป็นหน่วยงานหลักใน
การประสานงานกับทางการเมียนมาให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมส่วนราชการที่เก่ียวข้องเร่ืองรัฐบาลเมียนมาขอ
ขยายเวลาการดำเนินการของศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาช่ัวคราวที่จังหวัดสมุทรสาคร 

2.  จังหวัดสมุทรสาคร โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานที่พิจารณา
กำหนด วัน เวลา ในการเร่ิมเปิดดำเนินการ รวมทั้งพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์จัดเก็บข้อมูลฯ ให้
สอดคล้องกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
  สาระสำคัญของเรื่อง 
  กระทรวงแรงงาน (รง.) ได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการ
ดำเนินการศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาช่ัวคราว (The Temporary Data Collection Center) ของทางการ
เมียนมา ณ จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงส้ินสุดการดำเนินการเมื่ อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ออกไปอีก 1 ปี และขอให้
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) รง. (กรมการจัดการงาน) และจังหวัดสมุทรสาคร (กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดและสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับทางการเมียนมาให้
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ดำเนินการตามผลประชุมร่วมระหว่างสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และให้
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครพิจารณากำหนด วัน เวลา ในการเปิดดำเนินการ รวมทั้งแนวทางการ
ปฏิบัติงานของศูนย์จัดเก็บข้อมูลฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 โดยการดำเนินการของศูนย์ดังกล่าวยังคงเป็นไปตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้เมื่อวันที่ 5 
มีนาคม 2562  
  การดำเนินการของศูนย์จัดเก็บข้อมูลฯ มี วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลของแรงงานเมียนมาที่
ประสงค์ขอมีหนังสือเดินทาง กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มแรงงานเมียนมา   ระยะเวลาการดำเนินงาน  ดำเนินการ
ช่ัวคราวของศูนย์จัดเก็บข้อมูลฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา จำนวน 13 คน (ไม่มีการขอเอกสิทธิ์คุ้มครองการทางการทูต)  สถานที่ตั้ง  ตลาดทะเลไทย ตำบลท่าจีน 
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ  ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 
(ยกเว้นเมื่อไปรับหนังสือเดินทาง ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวน 1,050 บาท)   สถานที่สำหรับรับหนังสือเดินทาง 1. 
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแห่งประเทศไทย 2. ศูนย์ออกหนังสือเดินทางบริเวณชายแดน 3 
แห่ง ได้แก่ ฝ่ังท่าขี้เหล็ก ฝ่ังเมียวดี และฝ่ังเกาะสอง  
 
27. เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนวาระพิเศษผ่านระบบการประชุมทางไกล (Special 
Meeting of ASEAN Tourism Ministers on COVID-19) (กก.)  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนวาระพิเศษผ่านระบบการประชุม
ทางไกล (Special Meeting of ASEAN Tourism Ministers on COVID-19) ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเมื่อวันที่  29 เมษายน 2563 มี
สาระสำคัญสรุปได้ ดังน้ี 
  สาระสำคัญ 
  1. การดำเนินมาตรการของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศเพ่ือลดผลกระทบของ 
COVID-19 และช่วยฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สรุปได้ ดังน้ี  
   (1) การให้การสนับสนุนทางการเงิน 
    สนับสนุนทางการเงินให้แก่กลุ่มลูกจ้างและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และวิสาห กิจขนาดย่อม  (Micro, Small and Medium-sized Enterprises: MSME) เช่น  การลดภาษีธุรกิจ               
การผ่อนผันการชำระเงินสมทบของลูกจ้างเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญ การกำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ          
การสนับสนุนเงินทุนและสินเช่ือดอกเบี้ยต่ำ 
   (2) การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
    แก้ไขปัญหาและสร้างความมั่นใจแก่ภาคธุรกิจอย่างต่อเน่ือง เช่น การพัฒนา             
แอปพลิเคชันเพ่ือให้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ COVID-19 และการพัฒนาชุดตรวจ COVID-19 ที่ทราบ 
ผลรวดเร็วและแม่นยำ 
   (3) การเสริมสร้างขีดความสามารถและทักษะของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
    สนับสนุนการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ทันต่อสถานการณ์
และพร้อมที่จะกลับเข้าสู่ตลาดภายหลังวิกฤตการณ์ COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (4) การประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
    กระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศได้ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19 ตามคำแนะนำขององค์การ
อนามัยโลกและองค์การการท่องเที่ยวโลก โดยประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ได้จัดตั้งหน่วยงานพิเศษหรือคณะกรรมการ
ขึ้นเพ่ือรับมือ COVID-19 โดยเฉพาะ 
   (5) การจัดกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
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    ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมในการสนับสนุนรัฐบาลในการควบคุมการแพร่กระจายของ COVID-19 
   (6) การเตรียมแผนการฟ้ืนฟู 
    อยู่ระหว่างจัดเตรียมแผนการฟ้ืนฟูภาคการท่องเที่ยว โดยหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการตอบสนองเชิงนโยบายจะมีความเหมาะสม และคาดการณ์ว่าจะมีการดำเนินแผนการ
ฟ้ืนฟูทั้งระยะส้ัน (6 เดือนถึง 1 ปี) และระยะยาว (มากกว่า 1 ปี) 
  ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประเทศไทยมีมาตรการ
ในการบรรเทา เยียวยา และฟ้ืนฟูผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก COVID-19 โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยในระยะแรก
ประกอบด้วย มาตรการด้านการเงินการคลัง และมาตรการด้านการให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ส่วน
มาตรการระยะที่สองประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่  มาตรการเสริมสร้างและการรักษาขีดความสามารถด้านการ
ท่องเที่ยว มาตรการสร้างรายได้แก่สถานประกอบการท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การ
สร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและด้านสุขอนามัย การช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยว และการ
ส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ 
  2. ถ้อยแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนวาระพิเศษ ซ่ึงรัฐมนตรีท่องเที่ยว
อาเซียนได้ให้การรับรองร่างแถลงการณ์ดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญคือ การแสดงความห่วงใยและยืนยันเจตนารมณ์
ร่วมกันในการเสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตลอดจนเตรียมความพร้อม
สำหรับการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์คล่ีคลายลง ทั้งน้ี เอกสารถ้อยแถลงการณ์ดังกล่าวมีสาระสำคัญที่
ไม่แตกต่างจากร่างเอกสารที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 
 
28. เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมระดับสูงผ่านระบบการประชุมทางไกลว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
ประเทศภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง: การต่อสู้กับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมระดับสูงผ่านระบบการประชุมทางไกลว่า
ด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ข้อริเร่ิมสายแถบและเส้นทาง: การต่อสู้กับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019                  
(โควิด-19) ด้วยความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ทั้งน้ี หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าว ในส่วนที่
ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และร่วมให้การรับรองร่างถ้อยแถลงฯ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ 
  สาระสำคัญร่างถ้อยแถลงฯ  เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง           
การต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมที่จะร่วมมือกันในการรับมือกับ
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ โดยมีสาระสำคัญ ดังน้ี 
  1. ตระหนักถึงผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซ่ึงเป็นความ
ท้าทายที่ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาคมโลก บนพ้ืนฐานของความเป็นเอกภาพ ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน
และการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน พร้อมทั้งสนับสนุนบทบาทและการดำเนินการของสหประชาชาติและองค์การอนามัย
โลกในการควบคุมและจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
  2. แสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือ ดังน้ี 
   (1) การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
โดยการแลกเปล่ียนข้อมูลและประสบการณ์ การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ได้รับผลกระทบ การส่งเสริมการ
เข้าถึงวัคซีน เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ การให้การสนับสนุนด้านสุขภาพและกา รบริการที่จำเป็นแก่
ประชาชนของประเทศตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจสายไหม รวมทั้งผู้ที่ทำงานภายใต้โครงการสายแถบและเส้นทาง 
ตลอดจนการสนับสนุนกลไกระดับทวิภาคี ภูมิภาค และระหว่างประเทศ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
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   (2) การกระชับความร่วมมือในการพัฒนาความเช่ือมโยง โดยการส่งเสริมการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งที่มีคุณภาพสูงและยั่งยืน บนพ้ืนฐานของการเปิดกว้าง ความโปร่งใส และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การสนับสนุนการเปิดเส้นทางคมนาคมเพ่ือส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดนและการขนส่ง
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น รวมถึงการสนับสนุนการจัดตั้งช่องทางพิเศษเพ่ืออำนวยความสะดวกด้านการค้าและ
การเดินทางของนักธุรกิจ 
   (3) การส่งเสริมการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนการเปิดตลาด ระบบการค้า              
พหุภาคี การรักษาห่วงโซ่การผลิตโลกเพ่ืออำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทั ล 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และการบริการทางอินเทอร์เน็ตอ่ืน ๆ รวมทั้งความเช่ือมโยงด้าน
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคและการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030  
   (4) การส่งเสริมความร่วมมือที่ปฏิบัติได้จริง โดยการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม
ภายใต้ข้อริเร่ิมสายแถบและเส้นทาง การสานต่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจ และการดำเนินโครงการ
ต่าง ๆ ที่มีความยั่งยืน ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงินและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการดำเนินการตามหลักการและ
ฉันทามติของการประชุมข้อริเร่ิมสายแถบและเส้นทาง คร้ังที่ 2  
 
29. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรบัการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อ า เซี ย น  ค รั้ งที่  2 3  ( Joint Ministerial Statement of the Twenty Third ASEAN Socio-Cultural 
Community (ASCC) Council)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คร้ังที่ 23 โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัด
ผลประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะ
หัวหน้าผู้แทนไทยในการประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คร้ังที่ 23 ร่วมรับรองร่างถ้อย
แถลงร่วมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คร้ังที่ 23 ตามที่กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ 
  สาระสำคัญ 
  ร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คร้ังที่ 23 มี
สาระสำคัญ ดังน้ี 
  1) สนับสนุน การเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายใต้แนวคิดหลัก         
“แน่นแฟ้นและตอบสนอง” และแผนงานสำคัญสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของเวียดนามซ่ึงรวมถึง 
ก) ความเช่ือมโยงระหว่างภูมิภาค ความแน่นแฟ้น และการแสวงหาผลประโยชน์จากโอกาส ข) การส่งเสริมอัตลักษณ์
อาเซียนและความตระหนักรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ค) การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนกับประชาคมโลกในด้าน
สันติภาพ ความมั่นคง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียน และ ง) การเพ่ิมพูนขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
ทางสถาบันของอาเซียน 
  2) รับรอง “ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกที่เปล่ียนแปลงไปของ
งาน” ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 36  
  3) ต้อนรับปี 2563 ในฐานะปีแห่งอัตลักษณ์อาเซียน ซ่ึงจะส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ
ประชาคมอาเซียนในหมู่ประชาชน และผสานความพยายามร่วมกันในการสร้างประชาคมอาเซียนที่เอ้ืออาทรและ
แบ่งปัน 
  4) สนับสนุนข้อเสนอการมีส่วนร่วมของคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการ
พบปะหารือระหว่างเยาวชนและผู้นำอาเซียน ซ่ึงสอดคล้องกับการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 36 และการประชุม
สมัยพิเศษว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี 
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  5) รับทราบความก้าวหน้าในการอนุวัติการแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ
ส่งเสริมการประเมินผลคร่ึงแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568  
ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะร่วมรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการ
ประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คร้ังที่ 23 ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 น้ี 
    
30. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน -รัสเซีย สมัยพิเศษว่า
ด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน -รัสเซีย สมัย
พิเศษ ว่าด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสำคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้  โดยไม่ต้องเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วม
รับรองและออกถ้อยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน -รัสเซีย สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเช้ือไวรัส            
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่ กต. เสนอ 
  สาระสำคัญของเรื่อง 
  ร่างถ้อยแถลงของของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นเอกสารแสดงเจตนารมย์ของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย เพ่ือร่วมกัน
ส่งเสริมความร่วมมือและการสนับสนุนซ่ึงกันและกันในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งใน
ด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และรักษา ซ่ึงรวมถึงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยาต้านไวรัส เพ่ือส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชน การดูแลและอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับของคนชาติประเทศสมาชิกอาเซียนและรัสเซียที่
ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการรับมือกับผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เพ่ือ
บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจตลอดจนยินดีต่อการจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพ่ือรับมือกับโควิด -19 และการจัดสรร
งบประมาณจากกองทุนการเงินความเป็นหุ้นส่วนคู่เจรจา อาเซียน-รัสเซีย (ASEAN-Russia Dialogue Partnership 
Financial Fund) เพ่ือดำเนินโครงการที่เก่ียวกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขร่วมกัน    
ทั้งน้ี การประชุมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019                
(โควิด-19) มีกำหนดจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 
 

แต่งตั้ง 
 
31. เรื่อง การแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                  
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายสุพรชัย               
กาญจนวาสี นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนารายณ์
มหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงต ำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ               
(ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ซ่ึงเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์               
ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
32. เรื่อง การแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                     
(กระทรวงสาธารณสุข)  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี   
  1. นางสาวกรรณิกา ชูเกียรติม่ัน ทันตแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านทันตกรรม) สถาบันทันตกรรม 
กรมการแพทย์ ดำรงตำแหน่ง ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตกรรม) สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 
18 ธันวาคม 2562  
   2. นางสาวประไพ วงศ์สินคงม่ัน ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานและคุณภาพของสมุนไพร 
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่ียวชาญ) สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เคมี) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563   
  3. นางสิริภากร แสงกิจพร ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านพันธุกรรมทางคลินิก (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
เช่ียวชาญ) กลุ่มพันธุกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำรงตำแหน่ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชีววิทยา) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ ) 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563    
   ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
33. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง นายวรวุฒิ 
พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูต ระดับต้น) สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ซ่ึงการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่ง
เอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ  
 
34. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ)        
ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เสนอแต่งตั้ ง พลตำรวจโท ประหยัชว์ บุญศรี      
เป็นกรรมการภาคเอกชนในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่          
16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป  
 

.............. 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง) 

 


