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สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี 10 มีนาคม 2563
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

http://www.thaigov.go.th
 
                   วันนี้ (10 มีนาคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
 

กฎหมาย

                   1.       เรื่อง     รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
                   2.       เรื่อง     รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ....
                   3.       เรื่อง     รางกฎกระทรวงกําหนดดานศุลกากรและดานพรมแดน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กําหนดดาน
พรมแดนแมสอด แหงท่ี 2 ของดานศุลกากรแมสอด)
                   4.       เรื่อง     รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทใน
พ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีแขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุงพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ใน
พ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีแขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจาพระยา แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
                   5.       เรื่อง     รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) (ฉบับที่
..) พ.ศ. ....
                   6.       เรื่อง     รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
                   7.       เรื่อง     รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับ สําหรับใชในที่อยูอาศัย
และงานท่ัวไปที่มีจุดประสงคคลายกัน ตองเปนไปตามมาตรฐานพ.ศ. ....
                   8.       เรื่อง     รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หลอดไฟฟาไสทังสเตนสําหรับใชในที่อยู
อาศัย และท่ีมีจุดประสงคใหแสงสวางทั่วไปที่คลายกัน เลม 1 คุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัย ตองเปนไปตาม
มาตรฐานเลขท่ี มอก. 4 เลม 1 – 2558 พ.ศ. ....
                   9.       เรื่อง     รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..)
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคเพื่อแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))
                    

เศรษฐกิจ - สังคม

                   10.      เรื่อง     การโอนเงินหรือสินทรัพยของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพื่อชําระ
คืนคืนตนเงินกู FIDF 1 และ FIDF 3
                   11.      เรื่อง     การใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุขกับบุคคลท่ีมีปญหาสถานะ และสิทธิเพิ่มเติม
                   12.      เรื่อง     ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน งบกลาง
รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ครั้งที่ 2 รวมทั้งสิ้น 691.12 ลานบาท เพื่อฟนฟูโครงสรางพื้นฐานท่ีไดรับความ
เสียหายจากอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จํานวน 17 จังหวัด) ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวง
ชนบท
                   13.      เรื่อง     (ราง) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2562 - 2565)
                   14.      เรื่อง     การกูเงินเพื่อใชในกิจการของสํานักงานธนานุเคราะห ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 500
ลานบาท
                   15.      เรื่อง     รายงานสรุปผลการพิจารณาตอขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริม และ
คุมครองสิทธิมนุษยชน กรณีปญหาพนักงานจางเหมาบริการในหนวยงาน
 ของรัฐไมไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน
                   16.      เรื่อง     มาตรการดานการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณภัยแลง

่
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                   17.      เรื่อง     มาตรการเรงรัดใหทุกสวนราชการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน ถึง
มิถุนายน 2563) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
                   18.      เรื่อง     มาตรการเรงดวนเพื่อชวยเหลือประชาชน ดูแลปญหาภัยแลงและกระตุนเศรษฐกิจ
 

ตางประเทศ

                   19.      เรื่อง     ขอความเห็นชอบตอรางปฏิญญาดูไบ (Dubai Declaration)
                   20.      เรื่อง     การขอความเห็นชอบตอรางถอยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนวาดวยการเสริมสราง
ความเขมแข็ง [หวงโซอุปทานอาเซียน] [ความยืดหยุนทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน] ในการตอบสนองตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (โควิด-19)
                  

แตงต้ัง

                   21.      เรื่อง     ขอปรับปรุงและเพิ่มเติมองคประกอบคณะกรรมการพิจารณายกเวนอากรนําเขา ส่ือ วัสดุ
เครื่องมือ และอุปกรณทางการศึกษา 
                   22.      เรื่อง     การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)
                   23.      เรื่อง     การตอเวลาการดํารงตําแหนงของอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
                   24.      เรื่อง     การแตงตั้งผูอํานวยการศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ
                   25.      เรื่อง     การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
                  

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

 
กฎหมาย

1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวง
มหาดไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
                   ท้ังน้ี รางพระราชบัญญัติฯ ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เปนการยกเลิกพืชกระทอมออกจากการเปนยาเสพ
ติดใหโทษประเภท 5 และยกเลิกบทกําหนดโทษในความผิดเกี่ยวกับพืชกระทอม เพื่อเปนการควบคุมพืชกระทอมใหมี
ความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของสังคมไทย รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนจากพืชกระทอมในเชิง
พาณิชย อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
                   สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
                   กําหนดใหยกเลิกพืชกระทอมออกจากการเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 และยกเลิกบทกําหนดโทษใน
ความผิดเก่ียวกับพืชกระทอม 
 
2. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้ง
ที่หน่ึง พ.ศ. .... ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได 
                   สลค. เสนอวา
                   1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 บัญญัติใหในปหน่ึงมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสอง
สมัย ๆ หน่ึงใหมีกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยใหถือวันท่ีมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้ง
แรก เปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง สวนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สองใหเปนไปตามที่สภา

่
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ผูแทนราษฎรกําหนด และเนืองจากไดมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 กําหนดใหมีการเรียกประชุม
รัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก โดยใหถือเปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หน่ึง ตั้งแตวันที่ 22
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และสภาผูแทนราษฎรไดกําหนดใหวันท่ี 1 พฤศจิกายน เปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้ง
ที่สอง ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบแลว (มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562) ดังน้ัน ในการประชุมสภาผูแทน
ราษฎรจึงมีวันเปดและวันปดสมัยประชุม ดังนี้
ปท่ี สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หน่ึง สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง

1 22 พฤษภาคม 2562 – 18 กันยายน 2562 1 พฤศจิกายน 2562 – 28 กุมภาพันธ 2563

2 22 พฤษภาคม 2563 – 18 กันยายน 2563 1 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ 2564

3 22 พฤษภาคม 2564 – 18 กันยายน 2564 1 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ 2565

4 22 พฤษภาคม 2565 – 18 กันยายน 2565 1 พฤศจิกายน 2565 – 28 กุมภาพันธ 2566

                   2. ดังน้ัน สมควรที่จะใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หน่ึงสําหรับป 2563
ต้ังแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
จึงเสนอรางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปคร้ังที่หน่ึง พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ
 
3. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดดานศุลกากรและดานพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กําหนดดานพรมแดนแมสอด แหงที่
2 ของดานศุลกากรแมสอด) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดดานศุลกากรและดานพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
.... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
                    ท้ังน้ี รางกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงการคลังเสนอ เปนการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกําหนดดานศุลกากร
และดานพรมแดน พ.ศ. 2560 เพื่อปรับปรุงการกําหนดเขตศุลกากรและดานพรมแดนของดานศุลกากรแมสอด จังหวัด
ตาก ใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เก่ียวกับการเปดจุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ขาม
แมนํ้าเมย แหงท่ี 2 อําเภอแมสอด จังหวัดตาก อันเปนการอํานวยความสะดวกในดานการคมนาคมขนสง การคา การ
ลงทุน ตลอดจนเพื่อประโยชนในการตรวจตรา ปองกันการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร   
                   สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
                   1. ยกเลิกเขตศุลกากรบริเวณตามลํานํ้าเมยตอนที่เปนเสนเขตแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาในเขตระยะหางจากสะพานมิตรภาพไทย – พมา ดานละ 500 เมตร
                   2. ยกเลิกดานพรมแดนบานทาสายลวด ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
                   3. กําหนดเขตศุลกากรบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – พมา 1 ริมฝงแมน้ําเมยฝงไทย ตําบลทาสายลวด
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา 2 ริมฝงแมน้ําเมย ฝงไทย ตําบลทาสายลวด
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
                   4. กําหนดดานพรมแดนแมสอด แหงท่ี 2 ต้ังอยูบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา 2 ตําบลทาสาย
ลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
 
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางสวนในทอง
ที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุงพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ.
.... และรางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทอง
ที่แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจาพระยา แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือ
บางประเภทในพื้นที่บางสวนในทองที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุงพญาไท แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือ
บางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองท่ีแขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจาพระยา แขวงคลอง
ตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตาม
ที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหดําเนินการตอไปได 
                   สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง 
                   1. รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บาง

่
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สวนในทองทีแขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุงพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
                             1.1 กําหนดพื้นที่ภายในรัศมี 300 เมตร จากจุดก่ึงกลางของอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ซึ่งอยูในพื้นที่
แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุงพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เปน
บริเวณหามกอสรางอาคารท่ีมีสีและวัสดุของผนังภายนอกอาคารและสีของหลังคาอาคารเปนสีอื่น นอกเหนือจากที่
กําหนด  
                             1.2 กําหนดใหกฎกระทรวงนี้มิใหใชบังคับแกการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารโบราณสถาน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ศาสนสถาน หรืออาคารตาง ๆ ที่ใชเพื่อการศาสนาหรือศิลปวัฒนธรรม
                             1.3 กําหนดใหภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดหามบุคคลใดดัดแปลงอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิด
หรือประเภทท่ีมีลักษณะตองหามตามที่กําหนด 
                             1.4 กําหนดใหอาคารท่ีมีอยูแลวในบริเวณพื้นที่ที่กําหนด กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม แตการขอดัดแปลงอาคารตองเปนไปตามที่กําหนด 
                             1.5 กําหนดใหอาคารในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบแจงการกอสรางหรือ
ดัดแปลงหรือไดรับใบอนุญาตกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสรางไมแลวเสร็จ ใหไดรับการยกเวน แตจะขอ
เปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได
                   2. รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บาง
สวนในทองท่ีแขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจาพระยา แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
                             2.1 กําหนดใหพื้นที่ภายในบริเวณรัศมี 200 เมตร จากจุดกึ่งกลางของพระบรมราชานุสาวรีย
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช หามกอสรางอาคารที่มีความสูงเกิน 17 เมตร และพ้ืนที่บริเวณรอบนอกของแนวเขตดัง
กลาวในระยะ 100 เมตร หามกอสรางอาคารท่ีมีความสูงเกิน 27 เมตร รวมทั้งหามกอสรางอาคารที่มีสีและวัสดุของผนัง
ภายนอกอาคารและสีของหลังคาอาคารเปนสีอื่น นอกเหนือจากที่กําหนด 
                             2.2 กําหนดใหกฎกระทรวงนี้มิใหใชบังคับแกการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารโบราณสถาน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ศาสนสถาน หรืออาคารตาง ๆ ที่ใชเพื่อการศาสนาหรือศิลปวัฒนธรรม 
                             2.3 กําหนดใหภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดหามบุคคลใดดัดแปลงอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิด
หรือประเภทท่ีมีลักษณะตองหามตามที่กําหนด 
                             2.4 กําหนดใหอาคารท่ีมีอยูแลวในบริเวณพื้นที่ที่กําหนด กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม แตการขอดัดแปลงอาคารตองเปนไปตามที่กําหนด  
                             2.5 กําหนดใหอาคารในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบแจงการกอสรางหรือ
ดัดแปลงหรือไดรับใบอนุญาตกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสรางไมแลวเสร็จ ใหไดรับการยกเวน แตจะขอ
เปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได
 
5. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการ
มหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได 
                   สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา 
                   1. แกไขคํานิยามจากเดิม “คณะกรรมการบริหาร” เปน “คณะกรรมการ” เพ่ือใหสอดคลองกับพระราช
บัญญัติองคการมหาชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
                   2. แกไขเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดยกรรมการ
ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงตองไมเปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
                   3. แกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ โดยใหมีอํานาจกําหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติ
งานของกรรมการ ผูอํานวยการ และผูปฏิบัติงานของสํานักงานการกําหนดคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน และคา
บริการในการดําเนินกิจการของสํานักงาน การแตงตั้งและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การกําหนดขอบเขต
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและผูตรวจสอบภายใน การกําหนดเครื่องแบบผูอํานวยการและผู

่ ้
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ปฏิบัติงานของสํานักงาน และเครืองหมายสํานักงาน รวมทังกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสํานักงานตามหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
                   4. กําหนดใหสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) มีผูอํานวยการเปนผูบริหาร
และใหแตงต้ังผูอํานวยการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีมีเหตุตองแตงตั้งผูอํานวยการ และหากมีเหตุจําเปนให
ขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน 60 วัน หากดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวใหคณะกรรมการรายงานผลให
คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนเพื่อรายงานใหคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
                   5. กําหนดใหผูอํานวยการและเจาหนาที่ตองเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมกับ
กิจการของสํานักงาน รวมท้ังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยองคการ มหาชน
                   6. กําหนดใหการตรวจสอบภายใน ใหผูปฏิบัติงานของสํานักงานทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในโดย
เฉพาะ และใหรับผิดชอบข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด และ
ในการแตงตั้ง โยกยายเลื่อนเงินเดือน เล่ือนตําแหนง และลงโทษทางวินัยของผูตรวจสอบภายในใหผูอํานวยการและคณะ
กรรมการตรวจสอบพิจารณารวมกันแลวเสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบกอนจึงดําเนินการได 
                   7. กําหนดใหการประเมินผลงานของสํานักงานใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน 
                   8. เพิ่มเติมบทเฉพาะกาล ดังนี้ 
                             8.1 กําหนดใหประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ เปนประธานกรรมการและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตามพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี และยังคง
ดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระการดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไว 
                             8.2 กําหนดใหบรรดาระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งใดอางถึงคณะกรรมการ
บริหารสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2550 ใหถือวาระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งน้ันอางถึงคณะกรรมการ
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ 
                             8.3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2550 และใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชกฤษฎีกา
นี้ใชบังคับ ใหใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงตอพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ จนกวาจะมีระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด
ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ใชบังคับ ท้ังนี้ ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาน้ีใช
บังคับ
 
6. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเก่ียวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนิน
การตอไปได และใหกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน และ
หนวยงานที่เก่ียวของรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย      
                   อก. เสนอวา 
                    1. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ได
แกไขเพิ่มเติมเก่ียวกับการนําผานวัตถุอันตรายโดยเพิ่มบทนิยาม คําวา “นําผาน” เพื่อใหการควบคุมและกํากับดูแลการนํา
ผานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหวัตถุอันตรายที่จะนําผานราชอาณาจักรได คือ วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 เชน
นํ้ามันตะไครหอม [(citronella oil)] ในผลิตภัณฑท่ีใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุขที่นํามาใชเพ่ือประโยชนแกการ
ระงับ ปองกัน ควบคุม ไล กําจัดแมลงและสัตวอื่น] แคลเซียมไฮโปรคลอไรต [(calcium hypochlorite) ในผลิตภัณฑที่ใช
ในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า เพื่อประโยชนแกการควบคุม ปองกัน กําจัด เชื้อจุลินทรีย ปรสิต พืช หรือสัตว
อื่น] วัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 เชน ฟอรมัลดีไฮต [(formaldehyde) ในผลิตภัณฑท่ีใชในทางการประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําเพื่อประโยชนแกการควบคุม ปองกัน กําจัด เชื้อจุลินทรีย ปรสิต พืช หรือสัตวอื่น] แนฟทาลีน [(naphthalene) ใน
ผลิตภัณฑที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุขท่ีนํามาใชเพื่อประโยชนแกการระงับ ปองกัน ควบคุม ไล กําจัดแมลงและ
สัตวอ่ืน หรือเพื่อประโยชนในการดับกล่ิน] และวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เชน กรดอะซีติก [(acetic acid) ในผลิตภัณฑที่ใชใน
ทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ือประโยชนแกการควบคุม ปองกัน กําจัด เชื้อจุลินทรีย ปรสิต พืช หรือสัตว
อื่น] กรด [(acid) ในผลิตภัณฑที่ใชในโรงงานผลิตอาหาร ฟารมเล้ียงสัตว โรงฆาสัตวและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑสัตวที่ใช
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เพือประโยชนในการฆาเชือโรคทําความสะอาดหรือการแกไขการอุดตันของทอหรือทางระบายสิงปฏิกูล] เทานัน และหาม
นําผานวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 เชน พาราควอตไดคลอไรด (paraquat dichloride) ฟอสฟอรัส (phosphorus) โดยการนํา
ผานวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 ในแตละครั้ง ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน เมื่อรับแจงแลว จะออกใบ
นําผานใหเปนหลักฐานการรับแจง สําหรับการนําผานวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ในแตละครั้ง ตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่กอน เม่ืออนุญาตแลว จะออกใบนําผานใหเปนหลักฐานการอนุญาต  
                   2. หนวยงานผูรับผิดชอบภายใตกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย ประกอบดวย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว และกรมธุรกิจพลังงาน ไดประชุม
หารือรวมกันเพื่อกําหนดอัตราคาธรรมเนียมสําหรับใบนําผานวัตถุอันตรายแตละชนิด โดยที่ประชุมเห็นชอบใหกําหนด
อัตราคาธรรมเนียมใบนําผานสําหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 ในอัตราคาธรรมเนียมเทากันสําหรับใบนําผาน
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 คิดคาธรรมเนียมเปนสองเทาของวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 
                   3. กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงไดยกรางกฎกระทรวงในเรื่องนี้ขึ้น และไดนํารางกฎกระทรวงดังกลาวไปรับ
ฟงความคิดเห็นผานระบบสารสนเทศของหนวยงานผูรับผิดชอบตามขอ 2. ดวยแลว 
                   4. คณะกรรมการวัตถุอันตราย ในคราวประชุมครั้งที่ 39-7/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ได
พิจารณาใหความเห็นชอบรางกฎกระทรวงดังกลาวแลว
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเก่ียวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....มาเพ่ือดําเนินการ 
                   สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
                   กําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบนําผานสําหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 โดยคิดตาม
ปริมาณการนําผานในแตละครั้ง

ปริมาณการนําผานในแตละครั้ง วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 (ฉบับละ/บาท)
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3       (ฉบับละ/

บาท)

ไมถึงสิบเมตริกตัน 500 1,000

ตั้งแตสิบเมตริกตันข้ึนไป แตไมถึงหาสิบเมตริกตัน 1,000 2,000

ตั้งแตหาสิบเมตริกตันข้ึนไป แตไมถึงหน่ึงรอย

เมตริกตัน
1,500 3,000

ตั้งแตหน่ึงรอยเมตริกตันข้ึนไป 3,000 6,000

 
7. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับสําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานทั่วไปที่มีจุด
ประสงคคลายกัน ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับ
สําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงคคลายกัน ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
                   ท้ังน้ี รางกฎกระทรวงฯ ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เปนการออกกฎกระทรวงเพ่ือใหเปนไปตามมาตรา
17 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 โดยเปนการกําหนดใหผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมเตาเสียบและเตารับสําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและงานท่ัวไปที่มีจุดประสงคคลายกันตองเปนไปตามมาตรฐาน
เพื่อเปนการคุมครองความปลอดภัยและปองกันความเสียหายที่อาจเกิดแกผูบริโภค
                   สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
                   กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับสําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค
คลายกัน ตองเปนไปตามมาตรฐาน เลขท่ี มอก. 166-2549 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3310 (พ.ศ.
2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม เตาเสียบและเตาสํารับสําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงคคลายกัน และกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับสําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงคคลายกัน : เตาเสียบและ
เตารับที่มีแรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 250 โวลต ลงวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 3487 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แกไข
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับสําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงคคลายกัน :
เตาเสียบและเตารับท่ีมีแรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 250 โวลต (แกไขครั้งที่ 1) ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 โดย
กําหนดวันใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
8. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หลอดไฟฟาไสทังสเตนสําหรับใชในที่อยูอาศัย และที่มีจุด
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ประสงคใหแสงสวางทัวไปทีคลายกัน เลม 1 คุณลักษณะทีตองการดานความปลอดภัย ตองเปนไปตามมาตรฐานเลขที
มอก. 4 เลม 1 – 2558 พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หลอดไฟฟาไส
ทังสเตนสําหรับใชในที่อยูอาศัย และท่ีมีจุดประสงคใหแสงสวางท่ัวไปที่คลายกัน เลม 1 คุณลักษณะที่ตองการดานความ
ปลอดภัย ตองเปนไปตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 4 เลม 1 – 2558 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
                   ท้ังน้ี  รางกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เปนการออกกฎกระทรวงเพ่ือใหเปนไปตามมาตรา
17 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 โดยเปนการกําหนดใหผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมหลอดไฟฟาไสทังสเตนสําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและที่มีจุดประสงคใหแสงสวางทั่วไปที่คลายกัน เลม 1
คุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัย ตองเปนไปตามมาตรฐาน เพื่อเปนการคุมครองความปลอดภัย และปองกันความ
เสียหายที่อาจเกิดแกผูบริโภค
                   สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
          กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หลอดไฟฟาไสทังสเตนสําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและที่มีจุดประสงคใหแสงสวาง
ทั่วไปท่ีคลายกัน เลม 1 คุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภัย ตองเปนไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 4 เลม 1 – 2558
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5507 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหลอดไฟฟา และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม หลอดไฟฟาไสทังสเตนสําหรับใชในท่ีอยูอาศัย และที่มีจุดประสงคใหแสงสวางทั่วไปคลายกัน เลม 1
คุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัย ประกาศ ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
9. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ
ภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเพ่ือแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามข้ันตอนตอไป
                   ท้ังน้ี กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อจูงใจใหประชาชนและภาคเอกชนไดมีสวนรวมสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการปองกัน ระงับ ยับยั้งการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข หนวยงานของรัฐ และภาคเอกชน รักษา ฟนฟู เยียวยา และบรรเทาความเดือด
รอนของประชาชน ตลอดจนผูไดรับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบริจาคเปนเงินหรือ
ทรัพยสินในชวงวิกฤติของการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเห็นควรกําหนดสิทธิประโยชนทางภาษี
เพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งน้ี ภายใตหลักการและแนวทาง
การปรับปรุงกฎหมาย ดังน้ี 
                   1. กําหนดใหบุคคลธรรมดาบริจาคเงินใหแกสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจเก่ียวกับการปองกัน ระงับ ยับยั้งการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2012 (COVID-19) สามารถนํามาหัก
เปนคาลดหยอนไดเทาจํานวนที่บริจาค แตเม่ือรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) แหงประมวลรัษฎากรแลว ตองไมเกิน
รอยละสิบของเงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักคาลดหยอนอื่น ๆ แลว 
                   2. กําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกสํานักงานปลัดสํานักนายก
รัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับการปองกัน ระงับ ยับยั้งการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) สามารถนํามาหักเปนรายจายไดเทาจํานวนที่บริจาค แตเมื่อรวมกับรายจายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือ
การสาธารณประโยชน และเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แหงประมวลรัษฎากรแลว ตองไมเกิน
รอยละสองของกําไรสุทธิ 
                   3. กําหนดใหยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มใหแกผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม กรณีบริจาคเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับการปองกัน ระงับ ยับยั้งการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19)
                   4. การใหสิทธิประโยชนทางภาษีทั้งหมดขางตน มีผลใชบังคับสําหรับการบริจาคผานระบบบริจาค

็ ่ ้ ่ ่
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อิเล็กทรอนิกสของกรมสรรพากร (e-Donation) ทีไดกระทําตังแตวันที 5 มีนาคม 2563 ถึงวันที 5 มีนาคม 2564
                     

เศรษฐกิจ - สังคม

10. เรื่อง การโอนเงินหรือสินทรัพยของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพ่ือชําระคืนคืนตนเงินกู
FIDF 1 และ FIDF 3 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอใหโอนเงินที่ไดรับจากการจําหนายและนําหุน
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (บสก.) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลัก
ทรัพยฯ) และเงินปนผลพิเศษท่ีไดรับกอนการขายหุนของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ)
เขาบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(บัญชีสะสมฯ) จํานวน 34,578 ลานบาท ในปงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม เพื่อชําระคืนตนเงินกูของกองทุนเพ่ือการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) และกองทุนเพื่อการฟนฟูและ               พัฒนาระบบสถาบันการ
เงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3)
                   สาระสําคัญของเรื่อง
                   1. กค. รายงานวา ในปงบประมาณ 2563 กองทุนฯ ไดรับเงินที่มีนัยสําคัญจากการดําเนินการนําหุน บสก.
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงมีการดําเนินการท่ีสําคัญ สรุปได ดังนี้
วันท่ีเริ่มตนซื้อขาย 16 ธันวาคม 2562

ราคา IPO 17.50 บาท

ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย ทรินิต้ี จํากัด

UBS AG Hong Kong Branch

Initial Public Offering (IPO) คือ การเสนอขายหุนใหมแกประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก

จํานวนหุนที่เสนอขาย

รวม 1,765 ลานหุน

หุนของกองทุนฯ 1,255 ลานหุน

หุนเพิ่มทุนของ บสก.   280 ลานหุน

หุนสวนเกินที่ผูประกันการจําหนายหลักทรัพย

ยืมกองทุนฯ เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคา
  230 ลานหุน

การจัดสรรใหนักลงทุนจองซื้อหุน

รายยอย รอยละ 24

สถาบันในประเทศ รอยละ 58

สถาบันตางประเทศ รอยละ 18

กองทุนฯ จะไดรับหุนคืนจํานวนดังกลาวเม่ือสิ้นสุดกระบวนการรักษาเสถียรภาพราคา
                    ภายหลังจากการขายหุน บสก. ในครั้งนี้แลว กองทุนฯ จะยังคงเหลือหุน 1,480 ลานหุน
                (คิดเปนสัดสวนรอยละ 45.79) โดยกองทุนฯ ไดรับเงินจากการขายหุนคร้ังน้ีสุทธิจํานวน 21,578 ลานบาท
                (1,255 ลานหุน x 17.50 บาท – คาธรรมเนียมการขาย) นอกเหนือจากเงินปนผลพิเศษที่ไดรับกอนการขาย
13,000 ลานบาท
                   2. คณะกรรมการจัดการกองทุนฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ไดมีมติใหกองทุนฯ นํา
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการโอนเงินจํานวนรวม 34,578 ลานบาท (การขายหุน บสก. สุทธิ 21,578 ลานบาท
และเงินปนผลพิเศษที่ไดรับกอนการขาย 13,000 ลานบาท) เพื่อชําระคืนตนเงินกู FIDF 1                และ FIDF 3
สําหรับปงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม
 
11. เรื่อง การใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ข้ันพื้นฐานดานสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ เพ่ิมเติม
                   คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ แลวมีมติเห็นชอบในหลักการใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานดาน
สาธารณสุขกับบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) ไดข้ึนทะเบียนโดยมีเลขประจํา
ตัว 13 หลัก เรียบรอยแลว ในกลุมคนดั้งเดิมที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีชื่ออยูในทะเบียนราษฎร เลขประจําตัวประเภท 3 และ
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4 จํานวน 24,071 คน ซึงในการดําเนินการดังกลาวสงผลใหเกิดภาระงบประมาณเพิมขึน จํานวน 61,802,300 บาทตอป
โดยใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําปตามข้ันตอนตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
 
12. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน งบกลาง รายการเงินสํารอง
จายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ครั้งท่ี 2 รวมทั้งสิ้น 691.12 ลานบาท เพื่อฟนฟูโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับความเสียหายจาก
อุทกภัยในพื้นท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จํานวน 17 จังหวัด) ของ              กรมทางหลวง และกรม
ทางหลวงชนบท
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไป
พลางกอน งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ครั้งที่ 2 รวมทั้งสิ้น 691.12 ลานบาท ประกอบดวย
กรมทางหลวง วงเงิน 373.70 ลานบาท และกรมทางหลวงชนบท วงเงิน 317.42 ลานบาท เพ่ือฟนฟูโครงสรางพื้นฐานที่
ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จํานวน                    17 จังหวัด) ตาม
ที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
                   สาระสําคัญของเรื่อง
                   คค. รายงานวา
                   1. ตามที่ไดเกิดอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนรอนโพดุล (ระหวางวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 –
                  1 กันยายน 2562) และพายุดีเปรสชันคาจิกิ (ระหวางวันที่ 2 – 4 กันยายน 2562) ในพื้นที่ภาคเหนือ
และ                  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จํานวน 24 จังหวัด ประกอบดวย กาฬสินธุ ขอนแกน ชุมพร เชียงใหม นาน
พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร มหาสารคาม มุกดาหาร แมฮองสอน ยโสธร รอยเอ็ด ลําปาง เลย ศรีสะเกษ สกลนคร
สุโขทัย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ และอุบลราชธานี) ทําใหทางหลวงแผนดินและทางหลวงชนบทได
รับความเสียหาย สรางความเดือดรอนตอประชาชนผูใชเสนทาง สงผลกระทบตอการคมนาคมขนสงและ               ระบบ
โลจิสติกส ซ่ึงกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ไดใหความชวยเหลือผูประสบภัยและซอมแซมเสนทางเพ่ือใหการ
จราจรผานไดในระยะเรงดวนแลว
                   2. กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมีความจําเปนตองขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ครั้งที่ 2 รวมทั้งสิ้น
707.32 ลานบาท ประกอบดวย กรมทางหลวง วงเงิน 389.90 ลานบาท และกรมทางหลวงชนบท               วงเงิน
317.42 ลานบาท เพื่อฟนฟูโครงสรางพื้นฐานท่ีไดรับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและ             ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ โดยโครงการท่ีขอรับการจัดสรรงบประมาณฯ อยูในพื้นท่ีประกาศภัยพิบัติจากพายุดังกลาว โดยกรม
ทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมีความพรอมในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง หากไดรับการจัดสรรงบประมาณจะเรง
ดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จโดยเร็ว สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
                             2.1 กรมทางหลวงเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
              พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ครั้งที่ 2 จํานวน 31
รายการ วงเงิน 389.90 ลานบาท เพื่อฟนฟูโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นท่ีภาคเหนือ
และ               ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จํานวน 15 จังหวัด ประกอบดวย ขอนแกน เชียงใหม ตาก นาน พิษณุโลก
เพชรบูรณ แพร มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด สุโขทัย หนองบัวลําภู อุดรธานี และอุบลราชธานี) โดยมีความ
เสียหายที่จะตองใชงบประมาณในการบูรณะ ซอมแซมใหกลับคืนสูสภาพเดิม และปรับปรุงระบบระบายน้ําใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนี้
รายการ วงเงิน (ลานบาท)

งานแกไขและปองกันดินสไลด คันทางสไลด จํานวน 9 รายการ 78.30

งานฟนฟูและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้ํา จํานวน 9 รายการ 69.70

งานซอมแซมโครงสรางทางและผิวทาง จํานวน 13 รายการ 241.90

รวม 389.90

                             2.2 กรมทางหลวงชนบท เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ไปพลางกอน งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ครั้งที่ 2 จํานวน 33 รายการ วงเงิน
317.42 ลานบาท เพื่อฟนฟูโครงสรางพื้นฐานท่ีไดรับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นท่ีภาคเหนือและ                ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (จํานวน 9 จังหวัด ประกอบดวย กาฬสินธุ เชียงใหม ขอนแกน นครพนม มุกดาหาร มหาสารคาม

็ ่
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แมฮองสอน รอยเอ็ด และอุบลราชธานี) โดยมีความเสียหายทีจะตองใชงบประมาณในการบูรณะซอมแซมใหกลับคืนสู
สภาพเดิม ดังนี้
รายการ วงเงิน (ลานบาท)

ซอมสรางผิวทาง/ไหลทาง/คันทาง จํานวน 10 รายการ 84.07

ถนนขาด/สะพาน/คอสะพานขาด พรอมเชิงลาด จํานวน 8 รายการ 126.71

กอสรางโครงสรางระบายน้ํา จํานวน 7 รายการ 48.33

งานปองกันการกัดเซาะ จํานวน 8 รายการ 58.31

รวม 317.42

 
13. เรื่อง (ราง) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562 - 2565)
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอดังน้ี
                   1. เห็นชอบ (ราง) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2565) ตามที่คณะ
กรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ (กพยช.) เสนอ
                   2. ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนําไปใชเปนกรอบทิศทางและแนวทางดําเนินงาน รวมทั้งใชเปนกรอบ
แนวทางในการเสนอคําของบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
                   3. ใหสํานักงบประมาณ (สงป.) ใชเปนแนวทางการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
2565 แกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
                   4. ใหสํานักงานกิจการยุติธรรม ยธ. ในฐานะฝายเลขานุการ กพยช. เปนผูรับผิดชอบดําเนินการประสาน
สนับสนุน ติดตามประเมินผลเพื่อการดําเนินงานขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2562 – 2565) ไปสูการปฏิบัติและรายงานผลตอคณะรัฐมนตรีอยางตอเนื่อง
                   สาระสําคัญของเรื่อง
                   1. กระทรวงยุติธรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) แผนแมบทการบริหารงาน
ยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562 - 2565) ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แหงชาติแลว และใหหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของนําไปใชเปนกรอบทิศทางและแนวทางดําเนินงาน รวมทั้งใชเปนกรอบ
แนวทางในการเสนอคําของบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ใหสํานักงบประมาณใชเปนแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 แกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ทั้งน้ี ใหสํานักงานกิจการ
ยุติธรรม ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
ประสาน สนับสนุน ติดตาม ประเมินผลเพื่อการดําเนินงานขับเคล่ือนแผนแมบทดังกลาวไปสูการปฏิบัติและรายงานผลตอ
คณะรัฐมนตรีอยางตอเน่ือง ซึ่ง (ราง) แผนแมบทฯ มีรายละเอียดสรุปได ดังนี้
(ราง) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2565)

วิสัยทัศน การบริหารงานยุติธรรมมีธรรมาภิบาลและทันสมัย สรางสังคมไทยเคารพกฎหมาย มีความปลอดภัยและสงบสุข

พันธกิจ

เชน เสริมสรางการปองกันการกระทําผิดโดยสรางความรูความเขาใจดานความยุติธรรมและกฎหมาย ปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการไกลเกลี่ยเพื่อใชระงับขอพิพาทหรือยุติความขัดแยงโดยใหประชาชนมีสวนรวมและสามารถเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรมไดสะดวกและงาย และเพ่ิมประสิทธิภาพการอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนโดยการพัฒนากฎหมายและระบบ

บริหารงานยุติธรรม

เปาหมายภาพรวม
การบริหารงานยุติธรรมที่มีธรรมาภิบาล และโปรงใส และสังคมมีความสงบเรียบรอย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1

การเสริมสรางความรูความ

เขาใจและการมีสวนรวม

ดานกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม

ยุทธศาสตรท่ี 2

การสงเสริมและพัฒนา

กระบวนการไกลเกลี่ย ระงับ

ขอพิพาทท้ังทางอาญา ทาง

แพงและพาณิชยและทาง

ปกครอง

 

ยุทธศาสตรที่ 3

การพัฒนากฎหมายและ

ระบบบริหารงานยุติธรรม

ยุทธศาสตรที่ 4

พัฒนาระบบการปฏิบัติตอผู

กระทําผิด

ยุทธศาสตรที่ 5

การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม

ดวยดิจิทัล

โดย (ราง) แผนแมบทฯ มีแนวทางการขับเคล่ือนและการติดตามประเมินผลสรุปได ดังน้ี
Plan   Do   Check   Act
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- สรางความรูความเขาใจแกหนวย

งานที่เก่ียวของทุกกลุม

- ผลักดันใหนําประเด็นการพัฒนา

โครงการกิจกรรมภายใตรางแผนแม

บทฯ บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ

ของหนวยงานและแผนพัฒนาจังหวัด

- ใชกลไกยุทธศาสตรการจัดสรรงบ

ประมาณรายจายประจําป

- ใชกพยช. และ กพยจ. เพ่ือขับ

เคลื่อน

- ใชกลไกองคกรภาคสวนที่เกี่ยวของ

ในลักษณะประชารัฐ

- ติดตามประเมินผลทั้งในมิติของ

การนํารางแผนแมบทฯ ไปใชและการ

ประเมินผลสําเร็จของแผน

- ประเมินเนื้อหาของรางแผนแมบทฯ เพื่อ

พัฒนาปรับปรุงใหมีความเหมาะสม

ซ่ึงรางแผนแมบทฯ มีเจตนารมณท่ีสําคัญคือการขับเคลื่อนเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติแผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
งาน ดานการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมครอบคลุมทั้งอาญา ทางแพงและพาณิชย และทาง
ปกครอง รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม
                   2. (ราง) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2565) จัดเปนแผนระดับที่ 3
ซ่ึงมติคณรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบใหเสนอแผนระดับที่ 3 ไปยังสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติเพื่อพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอน ซ่ึงสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดพิจารณาแลวเห็นชอบ
ในหลักการของ (ราง) แผนแมบทดังกลาว และใหดําเนินการเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามข้ันตอนที่เกี่ยวของตอ
ไป
 
14. เรื่อง การกูเงินเพื่อใชในกิจการของสํานักงานธนานุเคราะห ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 500 ลานบาท
                    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการกูเงินเพื่อใชในกิจการของสํานักงานธนานุเคราะห (สธค.) ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 500 ลานบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) เสนอ
                   สาระสําคัญของเรื่อง
                   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) ไดขออนุมัติกูเงินเพ่ือใชในกิจการของสํานัก
งานธนานุเคาระห (สธค.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 500 ลานบาท เพ่ือไวใชเปนเงินทุนในการหมุนเวียน
รองรับธุรกรรมการรับจํานําของประชาชนท่ีคาดวาจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งเพื่อประกันการขาดสภาพคลองทางการ
เงินที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินกิจการ ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและ
คณะกรรมการอํานวยการ สธค. ไดเห็นชอบการกูเงินดังกลาวแลว ประกอบกับเรื่องน้ีกระทรวงการคลังเห็นวา ที่ผานมา
สธค. สามารถทยอยชําระหนี้เงินกูไดอยางตอเนื่อง โดยวงเงินดังกลาวไดรับการบรรจุในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติแลว (24 กันยายน 2562) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
คลังไดใหความเห็นชอบให พม. กูเงิน จํานวน 500 ลานบาท โดยกระทรวงการคลังไมคํ้าประกัน
 
15. เรื่อง รายงานสรุปผลการพิจารณาตอขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
กรณีปญหาพนักงานจางเหมาบริการในหนวยงานของรัฐไมไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาตอขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสง
เสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน กรณีปญหาพนักงานจางเหมาบริการในหนวยงานของรัฐไมไดรับความเปนธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และแจงใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติทราบตอไป
                   สาระสําคัญของเรื่อง 
                   สํานักงาน ก.พ. รายงานวา ไดประชุมหารือรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก กระทรวงการคลัง (กค.)
กระทรวงแรงงาน (รง.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สํานักงาน ก.พ.ร. กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน
ประกันสังคม เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 สรุปได ดังนี้
ขอเสนอแนะ กสม. สรุปผลการพิจารณา
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1. คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายใหสวนราชการที่

เกี่ยวของกับการจางเหมาบริการพิจารณาหาแนวทาง

หรือมาตรการในการคุมครองสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน

ของพนักงานจางเหมาบริการ

กําหนดแนวทางการแกปญหา โดยแบงเปน 2 ระยะ ดังน้ี

(1) ระยะสั้น (เรงดวนเฉพาะหนา) กค. (กรมบัญชีกลาง) จะจัดทําหนังสือซักซอมเพื่อสรางความเขาใจให

กับสวนราชการ ใหดําเนินการจางใหถูกตองตามประเภทการจางงาน หากเปนการจางเหมาบริการ (จาง

ทําของ) ตองไมดําเนินการในลักษณะการจางแรงงาน โดยตองไมมีลักษณะการควบคุมบังคับบัญชา หรือ

การลงชื่อปฏิบัติงาน โดยใหพิจารณาตามวัตถุประสงคของการจางงานเปนสําคัญ สําหรับการจายอัตราคา

จาง ควรพิจารณาในอัตราที่เหมาะสมและเปนธรรม ตองไมจายในอัตราที่ตํ่าเกินไป โดยคํานึงถึงสภาพ

การทํางาน ลักษณะงาน และอัตราตลาด เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมกับผูรับจาง และเพื่อปองกันปญหาที่

อาจเกิดข้ึนในอนาคต

(2) ระยะยาว (เชิงระบบ) ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก รง. และกรมบัญชีกลางเปนผูรวบรวมขอมูลเกี่ยว

กับพนักงานจางเหมาบริการ รายบุคคล โดยสํานักงาน ก.พ. จะเปนผูประสานและสนับสนุนการรวบรวม

ขอมูลดังกลาว เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาหาทางแกไขปญหาใหเปนรูปธรรมตอไป

2. คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการท่ีมี

อํานาจหนาท่ีโดยตรงมาพิจารณาแกไขปญหาการ

ปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอพนักงานจางเหมาบริการของ

สวนราชการท้ังหมด ใหสอดคลองกับสิทธิข้ันพื้นฐาน

หรือมาตรฐานขั้นตํ่าที่ลูกจางโดยท่ัวไปพึงมีสิทธิไดรับ

ความคุมครองตามกฎหมายแรงงานและกฎหมาย

ประกันสังคม

(1) กรมบัญชีกลางแจงวา การจางเหมาบริการ (จางทําของ) ไมสามารถใชสิทธิประกันสังคม และไมมีสิทธิ

การลา เนื่องจากขัดกับหลักกฎหมาย ตองปองกันไมใหสวนราชการจางงานในลักษณะนี้เพิ่มขึ้นอีก

(2) กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือซักซอมสวนราชการใหบริหารสัญญาจางใหถูกตองตามวัตถุประสงคของ

การจาง คือ สัญญาการจางเหมาบริการ (จางทําของ) มีวัตถุประสงคเพื่อตองการผลผลิตหรือผลสําเร็จ

ของงานเทานั้น ดังน้ัน สวนราชการตองไมปฏิบัติตอพนักงานจางเหมาบริการในฐานะผูบังคับบัญชา 

(3) กรมบัญชีกลางจะซักซอมสวนราชการใหมีการกําหนดอัตราคาจางที่เปนธรรม โดยคํานึงถึงราคากลาง

และความเหมาะสม สอดคลองกับลักษณะงานเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมกับพนักงานจางเหมาบริการ ราย

บุคคล

3. สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ควรเรงศึกษา

และพิจารณาทบทวนกรอบอัตรากําลังคนภาครัฐใน

ปจจุบันใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับภาระหนาที่

ของสวนราชการตาง ๆ และแกไขปญหาการขาดแคลน

บุคลากรของสวนราชการในระยะยาว

การใชตําแหนงลูกจางชั่วคราวทดแทนการจางเหมาบริการอาจไมใชทางแกไขปญหาที่ถูกตอง เนื่องจาก

เปนภาระงบประมาณของภาครัฐในระยะยาว และการจางลูกจางชั่วคราวในปจจุบัน ดําเนินการไดเฉพาะ

4 ประเภท คือ 1) ลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง 2) ลูกจางช่ัวคราวของสวนราชการที่มีสํานักงาน

ในตางประเทศ 3) ลูกจางชั่วคราวตามระเบียบของสถาบันอุดมศึกษาวาดวยการจางผูมีความรูความ

สามารถพิเศษเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา และ 4) ลูกจางช่ัวคราวอื่นที่มีขอตกลงพิเศษกับกระทรวง

การคลัง ซ่ึงเปนไปตามมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565)

 
16. เรื่อง มาตรการดานการงบประมาณเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณภัยแลง
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการดานการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณภัยแลง ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ดังน้ี
                   จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ระบาดในหลายประเทศ
ประกอบกับสถานการณภัยแลงซ่ึงมีแนวโนมวาจะมีความรุนแรงและยาวนาน สถานการณดังกลาวนอกจากจะสงผลกระ
ทบโดยตรงตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย และภาคการเกษตร ยังกระทบ
ไปถึงภาคธุรกิจและแรงงานที่เกี่ยวของในวงกวาง ดังนั้น นอกจากการกําหนดมาตรการจัดการแกไขปญหาโดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีภารกิจหนาที่โดยตรงแลว สํานักงบประมาณเห็นสมควรกําหนดมาตรการดานการงบประมาณในการบริหารงบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเปนมาตรการเสริมในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณดัง
กลาว และเปนไปตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ซึ่งมอบหมาย
ใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐเรงรัดดําเนินการปองกัน ควบคุม แกไขปญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
                   1. งบประมาณรายจายประจํา
                       1.1 ใหหนวยรับงบประมาณพิจารณาปรับลดการใชจายงบประมาณ หรือปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินงาน
สําหรับงบประมาณในลักษณะรายจายประจํา ท่ีมิใชคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศใหไดประมาณรอยละ
สิบของงบประมาณรายจายประจําของหนวยรับงบประมาณ เพื่อไปดําเนินการท่ีกอใหเกิดการจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบ
การหรือผูผลิตรายยอย รวมถึงการจางแรงงาน
                       1.2 ใหหนวยรับงบประมาณปรับแผนการเดินทางไปราชการตางประเทศ ที่ตั้งไวสําหรับศึกษาดูงาน
ประชุม สัมมนา อบรม ณ ตางประเทศ โดยใหนํามาดําเนินการภายในประเทศ หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดําเนินการ
ตามแนวทางใน ขอ 1.1 สําหรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศกรณีอ่ืน กรณีการเดินทางไปยังประเทศ
กลุมเสี่ยงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากสามารถระงับหรือเลื่อนการเดินทางได ให
หนวยรับงบประมาณพิจารณาดําเนินการดวย
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                   2. งบประมาณรายจายลงทุน
                       2.1 งบประมาณรายจายในลักษณะคาครุภัณฑท่ีมีวงเงินตํ่ากวาหนึ่งลานบาท หรือสิ่งกอสรางที่มีวงเงิน
ต่ํากวาสิบลานบาท ท่ีแนชัดวาไมสามารถจัดซื้อจัดจางไดภายในเดือนมีนาคม 2563 ใหหนวยรับงบประมาณพิจารณาโอน
หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรไปดําเนินการจัดหาครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางอ่ืนซ่ึงจะชวยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือสถานการณภัยแลง เชน การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือเตรียม
ความพรอมของพื้นที่สําหรับกักเก็บนํ้าในฤดูฝนโดยใชแรงงานจากภาคเกษตร หรือปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินการจากงานจาง
เหมาเปนงานดําเนินการเองเพื่อสนับสนุนใหเกิดการจางงานในพื้นที่ เปนตน ทั้งน้ี โดยดําเนินการภายในพื้นที่จังหวัดที่ได
รับจัดสรรงบประมาณในลําดับแรก
                       2.2 ใหหนวยรับงบประมาณพิจารณาทบทวนการจัดหาครุภัณฑจากตางประเทศมาดําเนินการจัดหา
ครุภัณฑจากผูผลิตภายในประเทศ เวนแตกรณีที่มีความจําเปนอยางแทจริง
                   3. งบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
                       3.1 งบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนที่สํานักงบประมาณ
ยังไมไดจัดสรรใหหนวยรับงบประมาณ โดยเห็นสมควรใหหนวยรับงบประมาณชะลอการดําเนินการไวกอน ประกอบดวย
                             1) รายการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว
                             2) รายการที่มีคําขอของหนวยรับงบประมาณ ซ่ึงอยูระหวางการพิจารณา
                       3.2 งบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนที่สํานักงบประมาณ
ไดจัดสรรใหแกหนวยรับงบประมาณแลว กรณีที่หนวยรับงบประมาณไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันหรือบันทึกใบสั่ง
ซ้ือ (PO) ไดทันภายในวันท่ี 10 มีนาคม 2563 เห็นสมควรใหยกเลิกโครงการ/รายการ และใหแจงสํานักงบประมาณภายใน
วันท่ี 13 มีนาคม 2563 เพื่อดําเนินการนํางบประมาณสงคืนสําหรับนําไปใชในโครงการ/รายการสําคัญเรงดวนตาม
มาตรการระยะเรงดวนสําหรับการแกไขปญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณภัยแลง
ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ตอไป
                       3.3 กรณีที่หนวยรับงบประมาณมีภารกิจ และอํานาจหนาที่ในการดําเนินการเพ่ือบรรเทาผลกระทบ
จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณภัยแลง และมีความจําเปนตอง
ใชจายจากงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ใหเสนอขอรับการจัดสรรตาม
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน พ.ศ. 2562 หรือ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการขอใชงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อแกไขหรือเยียวยาความเดือดรอนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559 แลวแตกรณี ตอสํานักงบ
ประมาณภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563
                   ท้ังน้ี การพิจารณาดําเนินการตามมาตรการขอ 1 และขอ 2 ใหหนวยรับงบประมาณพิจารณาดําเนินการให
เปนไปตามภารกิจ และอํานาจหนาท่ีที่สามารถดําเนินการได โดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
เปนหลัก
 
17. เรื่อง มาตรการเรงรัดใหทุกสวนราชการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563)
เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเสนอมาตรการเรงรัดใหทุกสวนราชการ
จัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยการ
ขอความรวมมือใหทุกสวนราชการ เรงการใชจายงบประมาณป 2563 โดยการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3
เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) และสงปฏิทินการจัดประชุมและสัมมนาดังกลาว ใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
เพื่อนําไปขยายผลรวมกับภาคเอกชนท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตอ
ไป
                   ท้ังน้ี กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ประเมินวา หากมีการดําเนินมาตรการเรงรัดใหทุกสวนราชการจัด
ประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จะสงผลก
ระทบใหผูประกอบการทองเที่ยวชะลอการเลิกจางงาน รวมทั้งจะสงผลกระทบเชิงบวกตอจิตวิทยาในการเดินทางทองเที่ยว
ภายในประเทศ ทั้งประชาชนคนไทย และชาวตางชาติทั่วโลก และเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยไปในทิศทางที่ดีข้ึน
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18. เรือง มาตรการเรงดวนเพือชวยเหลือประชาชน ดูแลปญหาภัยแลง และกระตุนเศรษฐกิจ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการเรงดวนเพื่อชวยเหลือประชาชน ดูแลปญหาภัยแลง และกระตุน
เศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
                   1. การคืนเงินประกันการใชไฟฟา ใหการไฟฟาฝายจําหนายพิจารณาเรงรัดออกแนวทางปฏิบัติและราย
ละเอียดในการดําเนินการเพื่อใหผูใชไฟฟาประเภทที่ 1 บานอยูอาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก จํานวนผูใชไฟฟา
รวมประมาณ 21.5 ลานราย สามารถใชสิทธิในการขอคืนเงินประกันการใชไฟฟาที่วางไวตามขนาดเครื่องวัดหนวยไฟฟา
ซ่ึงมีวงเงินรวมที่จะมีสิทธิขอคืนประมาณ 30,000 ลานบาท โดยจะสามารถเริ่มทยอยคืนไดตั้งแตเดือนมีนาคม 2563  
                   2. การเรงรัดการเบิกจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา ในพื้นท่ี 72 จังหวัด วงเงินรวม 4,064 ลานบาท โดย
                             2.1 ใหกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นท่ีประกาศเรงรัดการเบิกจายเงินภายใตโครงการชุมชนป 2563
จํานวนกวา 6,600 โครงการ วงเงินรวม 2,494 ลานบาท เพื่อเปนการกระตุนการใชจายในพื้นที่และพัฒนาหรือฟนฟูทอง
ถิ่นในดานสาธารณสุข อาชีพ การศึกษา และส่ิงแวดลอม รวมทั้งใหกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ พิจารณาทบทวน
โครงการชุมชนภายใตงบประมาณที่ไดรับอนุมัติแลว เพื่อดําเนินโครงการแกไขปญหาภัยแลง จางแรงงาน จัดซื้อหรือ
กอสรางที่ใชวัสดุอุปกรณของผูประกอบการระดับทองถิ่นภายในประเทศ การศึกษาดูงานภายในประเทศแทนการศึกษาดู
งานตางประเทศ เพื่อกระตุนใหเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ 
                             2.2 ใหพิจารณานํางบประมาณเหลือจายในป 2562 และ 2563 วงเงินรวม 1,570 ลานบาท มาใช
ประโยชนเพิ่มเติมในการเสนอโครงการแกไขปญหาภัยแลง และการจางงานในพื้นท่ี เพ่ือกระตุนระบบเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ
                   3. การกํากับดูแลอัตราคาไฟฟา โดยตรึงอัตราคาเอฟที เดือนพฤษภาคม 2563 ในอัตรา -11.60 สตางคตอ
หนวย หรือ ลดลง 11.60 สตางคตอหนวย จากคาไฟฟาฐาน คิดเปนวงเงินประมาณ 4,534 ลานบาท 
                   4. มาตรการอื่น ๆ ของการไฟฟา ไดรับทราบขอมูลจากการไฟฟานครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟาสวน
ภูมิภาค (กฟภ.) ในมาตรการตาง ๆ อาทิ
                             4.1 ลดคาไฟฟาในอัตรารอยละ 3 ใหกับผูใชไฟฟาทุกประเภท เปนระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน –
มิถุนายน 2563) โดยรายละเอียดสวนลดจะปรากฏในบิลที่ผูใชไฟฟาไดรับ 
                             4.2 ขยายระยะเวลาการชําระคาไฟฟา สําหรับผูใชไฟฟาประเภท กิจการเฉพาะอยาง (ธุรกิจ
โรงแรม และกิจการใหเชาพักอาศัย) ตลอดจนไมคิดคาปรับ (ดอกเบ้ีย) ตลอดระยะเวลาการผอนผัน โดยไมมีการงดจาย
ไฟฟาเปนการชั่วคราว และผอนผันไดไมเกิน 6 เดือนของแตละรอบบิล ท้ังนี้ เริ่มตั้งแตคาไฟฟาประจําเดือนเมษายน –
พฤษภาคม 2563 โดยผูใชไฟฟาตองแจงความประสงคขอรับความชวยเหลือไดที่สํานักงานการไฟฟาในพื้นที่
 

ตางประเทศ

19. เรื่อง  ขอความเห็นชอบตอรางปฏิญญาดูไบ (Dubai Declaration) 
                    คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตอรางปฏิญญาดูไบ (Dubai Declaration)  อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีความจําเปน
ตองแกไขปรับปรุงรางเอกสารในสวนที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย และไมขัดหลักการ              ที่
คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไปแลว ใหกระทรวงแรงงานสามารถดําเนินการไดโดยใหนําเสนอคณะ
รัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่ไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย ตามนัยมติคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558  พรอมใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรับรองรางปฏิญญาดังกลาวโดยไมมีการ
ลงนาม  ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ 
                    สาระสําคัญของรางปฏิญญาฯ เปนเอกสารท่ีสํานักเลขาธิการ Abu Dhabi Dialogue (ADD) 
ไดนําหารือในการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใตกรอบความรวมมือ ADD ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 16-17 ตุลาคม 2562
ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพื่อใหที่ประชุมฯ พิจารณาใหความเห็นชอบและใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ของประเทศสมาชิกภายใตกรอบความรวมมือ ADD รับรองรางปฏิญญาฯ กอนนําไปใชปฏิบัติเปนแนวทางความรวมมือ
ระหวางประเทศปลายทาง (ผูรับแรงงาน) และประเทศตนทาง (ผูสงแรงงาน) ทั้งน้ี  รางปฏิญญาฯ เปนเอกสารกําหนด
แนวทางความรวมมือระหวางประเทศดานแรงงานภายใตกรอบความรวมมือ ADD ในประเด็นตาง ๆ เชน (1) การใช
เทคโนโลยีเขามาชวยสนับสนุนการทํางานและความโปรงใสของการจัดหางาน (2) การพัฒนาฝมือแรงงานและการรับรอง
มาตรฐานฝมือ (3) การพัฒนางานวิจัยในประเด็นที่เก่ียวกับผลกระทบ ความทาทาย  และโอกาสของงานในอนาคต
(Future of Works) ที่จะเกิดข้ึน (4) การพัฒนาความรวมมือใหมากขึ้นในดานการจัดมาตรฐานความสามารถของแรงงาน
ทํางานบาน (Domestic Worker Competency Standards) และ                 (5) การสงเสริมใหมีความรวมมือ
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ระหวางภูมิภาคในการผลักดันในเรืองการเคลือนยายแรงงานกาวไปสูการประชุมบนเวทีโลก โดยการรับรองเอกสารดัง
กลาวจะเปนประโยชนตอการจัดสงแรงงานไทยไปทํางานในตางประเทศ โดยเฉพาะ               การเดินทางไปทํางานใน
ประเทศผูรับแรงงานที่เปนสมาชิกภายใตกรอบความรวมมือ ADD ใหมีประสิทธิภาพและ            เปนธรรมมากยิ่งขึ้น
 
20. เรื่อง  การขอความเห็นชอบตอรางถอยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็ง [หวงโซ
อุปทานอาเซียน] [ความยืดหยุนทางเศรษฐกิจของอาเซียน] ในการตอบสนองตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (โค
วิด-19)
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ ดังน้ี
1. เห็นชอบรางถอยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็ง [หวงโซอุปทานอาเซียน] [ความ
ยืดหยุนทางเศรษฐกิจของอาเซียน] ในการตอบสนองตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (โควิด-19) และหากมีความ
จําเปนตองปรับปรุงแกไขรางเอกสารดังกลาวที่ไมใชสาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชนของไทย ใหกระทรวงพาณิชย
ดําเนินการไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายใหการรับรองรางถอยแถลงของรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียนวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็ง [หวงโซอุปทานอาเซียน] [ความยืดหยุนทางเศรษฐกิจของอาเซียน] ใน
การตอบสนองตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (โควิด-19)
สาระสําคัญของเรื่อง
1. เวียดนามจะเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอยางไมเปนทางการ
(AEM Retreat) ครั้งที่ 26 และการประชุมที่เก่ียวของ ระหวางวันท่ี 9-11  มีนาคม 2563 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในสวนของไทย
2. เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวียดนามไดเสนอรางถอยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนวาดวยการเสริมสรางความเขม
แข็ง [หวงโซอุปทานอาเซียน] [ความยืดหยุนทางเศรษฐกิจของอาเซียน] ในการตอบสนองตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
โคโรนา (โควิด-19) เพื่อใหรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนรวมรับรองในชวงการประชุมในขอ 1
3. รางถอยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็ง [หวงโซอุปทานอาเซียน] [ความยืดหยุน
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน] ในการตอบสนองตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (โควิด-19) มีสาระสําคัญเพื่อสง
เสริมความรวมมือในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิด-19 ผานการดําเนิน
การตาง ๆ เชน (1) สงเสริมการแลกเปล่ียนขอมูลและความพยายามในการประสานงานและความรวมมือในระดับภูมิภาค
เพื่อการตอบสนองตอความทาทายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพรระบาดของโควิด-19 (2) ใชประโยชนจากเทคโนโลยี
และการคาดิจิทัลเพื่อเอื้อใหภาคธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอมและรายยอยเพ่ือใหสามารถดําเนินธุรกิจ
ตอไป แมในกรณีมีการแพรระบาดของโควิด-19 (3) ทํางานรวมกันเพื่อเสริมสรางความยืดหยุนและความยั่งยืนของหวงโซ
อุปทานในระยะยาว โดยเฉพาะความพยายามรวมในการเรงรัดการดําเนินการตามแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวาง
กันในอาเซียน ค.ศ.2025 (4) ตอยอดการใชเวทีการอํานวยความสะดวกทางการคาที่มีอยูในอาเซียน เชน ระบบ
อิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียวของอาเซียน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนความเชื่อมโยงของหวงโซอุปทาน (5) หลีกเลี่ยงความตื่น
ตระหนกในการหาซ้ือและการกักตุนสินคาเพื่อลดการสรางแรงกดดันตอภาวะเงินเฟอที่ไมจําเปน (6) จัดการกับอุปสรรค
ทางการคาท่ีมิใชภาษี โดยเฉพาะมาตรการท่ีเปนอุปสรรคตอการเคลื่อนยายสินคาและบริการในหวงโซอุปทาน น็น
 

แตงต้ัง

21. เรื่อง ขอปรับปรุงและเพิ่มเติมองคประกอบคณะกรรมการพิจารณายกเวนอากรนําเขาสื่อ วัสดุ เคร่ืองมือ และอุปกรณ
ทางการศึกษา  
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอการปรับปรุงและเพิ่มเติมองคประกอบคณะ
กรรมการพิจารณายกเวนอากรนําเขาส่ือ วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณทางการศึกษา โดยมีอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
คงเดิม ดังน้ี 
                   1. การปรับปรุงองคประกอบของประธานกรรมการ  
                             จากเดิม “รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีไดรับมอบหมาย” เปน “ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีไดรับมอบหมาย”  
                   2. การปรับปรุงองคประกอบของกรรมการ จํานวน 2 ตําแหนง ไดแก 
                             2.1 จากเดิม “ผูแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เปน “ผูแทนกระทรวง

่
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ดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม” 
                             2.2 จากเดิม “ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” เปน “ผูแทนสํานักงานปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” 
                   3. การเพิ่มเติมองคประกอบของกรรมการ  
                             เพิ่มเติม กรรมการผูแทนดานวิทยาศาสตรจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม จํานวน 2 ตําแหนง
                   ท้ังน้ี ตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2563 เปนตนไป 
 
22. เรื่อง การแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขเสนอแตงต้ัง นางเดือนถนอม พรหมขัติแกว ผูทรงคุณวุฒิดานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการแพทย
(เทคโนโลยีชีวภาพ) (นักวิทยาศาสตรการแพทยทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตรการแพทย รับเงินประจําตําแหนงอัตรา
13,000 บาท ใหดํารงตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิดานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (นักวิทยาศาสตรการแพทยทรงคุณวุฒิ)
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข รับเงินประจําตําแหนงอัตรา 15,600 บาท ตั้งแตวันที่ 5 กันยายน 2562 ซึ่ง
เปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
 
23. เรื่อง การตอเวลาการดํารงตําแหนงของอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอการตอ
เวลาการดํารงตําแหนงของ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงดํารงตําแหนงดังกลาวครบ 4 ป ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2563 ตอไปอีก 1 ป (คร้ังที่
1) ต้ังแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2563 ถึงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564
 
24. เรื่อง การแตงต้ังผูอํานวยการศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอแตงตั้ง นายพรพล เอกอรรถพร ดํารงตําแหนงผู
อํานวยการศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ีลงนามในสัญญาจาง
 
25. เรื่อง การแตงต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอ ดังน้ี
                   1. แตงต้ัง ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร เปนประธานกรรมการในคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
                   2. แตงต้ังบุคคลดังตอไปน้ีเปนกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวม 10 คน 
                             2.1 กรรมการผูเคยดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 20 (3) จํานวน 1 คน
ไดแก ศาสตราจารยปริญญา จินดาประเสริฐ 
                             2.2 กรรมการผูเคยดํารงตําแหนงอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 20 (4) จํานวน 2 คน
ไดแก 1) รองศาสตราจารยประดิษฐ วรรณรัตน 2) รองศาสตราจารยศักรินทร ภูมิรัตน
                             2.3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 20 (5) จํานวน 7 คน ไดแก 1) นายเจษฎ โทณะวณิก 2)
ศาสตราจารยชาติชาย ณ เชียงใหม 3) รองศาสตราจารยพีระพงศ ทีฆสกุล 4) ศาสตราจารยวิชัย
ร้ิวตระกูล 5) นายสุเมธ แยมนุน 6) นางเสาวณีย ไทยรุงโรจน 7) นายอิสระ วองกุศลกิจ
                   ท้ังน้ี ตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2563 เปนตนไป
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