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วันนี้ (10 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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กฎหมาย
รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง
พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดดานศุลกากรและดานพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กําหนดดานพรมแดนแมสอด แหงที่ 2 ของดานศุลกากรแมสอด)
รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภทในพื้นที่บางสวนในทองที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และ
แขวงทุงพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... และ
รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี และ
แขวงสมเด็จเจาพระยา แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องคการมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับ
สําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงคคลายกัน
ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หลอดไฟฟาไสทังสเตน
สําหรับใชในที่อยูอาศัย และที่มีจุดประสงคใหแสงสวางทั่วไปที่คลายกัน
เลม 1 คุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัย
ตองเปนไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 4 เลม 1 – 2558 พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน
การบริจาคเพื่อแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))
เศรษฐกิจ - สังคม
การโอนเงินหรือสินทรัพยของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน เพื่อชําระคืนคืนตนเงินกู FIDF 1 และ FIDF 3
การใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ เพิ่มเติม
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไปพลางกอน งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ครั้งที่ 2
รวมทั้งสิ้น 691.12 ลานบาท เพื่อฟนฟูโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับความเสียหาย
จากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จํานวน 17 จังหวัด)
ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
(ราง) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562 - 2565)
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การกูเงินเพื่อใชในกิจการของสํานักงานธนานุเคราะห ประจําปงบประมาณ 2563
จํานวน 500 ลานบาท
รายงานสรุปผลการพิจารณาตอขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริม
และคุมครองสิทธิมนุษยชน กรณีปญหาพนักงานจางเหมาบริการในหนวยงาน
ของรัฐไมไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน
มาตรการดานการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณภัยแลง
มาตรการเรงรัดใหทุกสวนราชการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน
(เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
มาตรการเรงดวนเพื่อชวยเหลือประชาชน ดูแลปญหาภัยแลง
และกระตุนเศรษฐกิจ
ตางประเทศ
ขอความเห็นชอบตอรางปฏิญญาดูไบ (Dubai Declaration)
การขอความเห็นชอบตอรางถอยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนวาดวยการ
เสริมสรางความเขมแข็ง [หวงโซอุปทานอาเซียน] [ความยืดหยุนทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน] ในการตอบสนองตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา
(โควิด-19)
แตงตั้ง
ขอปรับปรุงและเพิ่มเติมองคประกอบคณะกรรมการพิจารณายกเวนอากรนําเขา
สื่อ วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณทางการศึกษา
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การตอเวลาการดํารงตําแหนงของอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
การแตงตั้งผูอํานวยการศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ
การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของสํานักงาน
ตํารวจแห งชาติไปประกอบการพิ จารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของ
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
ทั้งนี้ รางพระราชบัญญัติฯ ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เปนการยกเลิกพืชกระทอมออกจากการเปนยา
เสพติดใหโทษประเภท 5 และยกเลิกบทกําหนดโทษในความผิดเกี่ยวกับพืชกระทอม เพื่อเปนการควบคุมพืชกระทอม
ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของสังคมไทย รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนจากพืชกระทอม
ในเชิงพาณิชย อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
กําหนดใหยกเลิกพืชกระทอมออกจากการเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 และยกเลิกบทกําหนด
โทษในความผิดเกี่ยวกับพืชกระทอม
2. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติห ลั กการรางพระราชกฤษฎี กาเรีย กประชุ ม รัฐ สภาสมัย ประชุ มสามั ญ
ประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. .... ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
สลค. เสนอวา
1. รัฐธรรมนู ญ แห งราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 บัญ ญั ติใหในปห นึ่งมีสมัย ประชุมสามัญ ของ
รัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งใหมีกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยใหถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมา
ประชุมเปนครั้งแรก เปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง สวนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง
ให เป น ไปตามที่ ส ภาผู แ ทนราษฎรกํ าหนด และเนื่ อ งจากได มี พ ระราชกฤษฎี กาเรี ย กประชุ ม รัฐ สภา พ.ศ. 2562
กําหนดใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก โดยใหถือเปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจําปครั้งที่หนึ่ง ตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และสภาผูแทนราษฎรไดกําหนดใหวันที่ 1 พฤศจิกายน
เปน วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบแลว (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30
กรกฎาคม 2562) ดังนั้น ในการประชุมสภาผูแทนราษฎรจึงมีวันเปดและวันปดสมัยประชุม ดังนี้
ปที่
สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง
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. ดังนั้น สมควรที่จะใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่งสําหรับ ป
2563 ตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
จึงเสนอรางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. .... มาเพื่อดําเนินการ
3. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดดานศุลกากรและดานพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กําหนดดานพรมแดนแม
สอด แหงที่ 2 ของดานศุลกากรแมสอด)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดดานศุลกากรและดานพรมแดน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการ
ตอไปได
ทั้งนี้ รางกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงการคลังเสนอ เปนการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกําหนดดาน
ศุลกากรและดานพรมแดน พ.ศ. 2560 เพื่อปรับปรุงการกําหนดเขตศุลกากรและดานพรมแดนของดานศุลกากรแม
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สอด จังหวัดตาก ใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการเปดจุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย
– เมียนมา ขามแมน้ําเมย แหงที่ 2 อําเภอแมสอด จังหวัดตาก อันเปนการอํานวยความสะดวกในดานการคมนาคม
ขนสง การคา การลงทุน ตลอดจนเพื่อประโยชนในการตรวจตรา ปองกันการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. ยกเลิกเขตศุลกากรบริเวณตามลําน้ําเมยตอนที่เปนเสนเขตแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาในเขตระยะหางจากสะพานมิตรภาพไทย – พมา ดานละ 500 เมตร
2. ยกเลิกดานพรมแดนบานทาสายลวด ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
3. กําหนดเขตศุลกากรบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – พมา 1 ริมฝงแมน้ําเมยฝงไทย ตําบลทาสาย
ลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา 2 ริมฝงแมน้ําเมย ฝงไทย ตําบลทาสาย
ลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
4. กําหนดดานพรมแดนแมสอด แหงที่ 2 ตั้งอยูบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา 2 ตําบลทา
สายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
4. เรื่อง ร างกฎกระทรวงกํ าหนดบริเวณห ามกอสรางหรือดัด แปลงอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้น ที่
บางสวนในทองที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุงพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือ
บางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจาพระยา แขวง
คลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิด
หรือบางประเภทในพื้นที่บางสวนในทองที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุงพญาไท แขวงถนน
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร
บางชนิ ด หรื อบางประเภท ในพื้ น ที่ บ างส ว นในท อ งที่ แขวงหิ รั ญ รู จี แขวงบางยี่ เรื อ เขตธนบุ รี และแขวงสมเด็ จ
เจาพระยา แขวงคลองตน ไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทใน
พื้นที่บางสวนในทองที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุงพญาไท แขวงถนนพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
1.1 กําหนดพื้นที่ภายในรัศมี 300 เมตร จากจุดกึ่งกลางของอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ซึ่งอยูใน
พื้ น ที่ แ ขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุ ง พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร เปนบริเวณหามกอสรางอาคารที่มีสีและวัสดุของผนังภายนอกอาคารและสีของหลังคาอาคารเปนสี
อื่น นอกเหนือจากที่กําหนด
1.2 กําหนดใหกฎกระทรวงนี้มิใหใชบังคับแกการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารโบราณสถาน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ศาสนสถาน หรืออาคารตาง ๆ ที่ใชเพื่อการศาสนาหรือศิลปวัฒนธรรม
1.3 กํ า หนดให ภ ายในบริเวณพื้ น ที่ ที่ กําหนดห ามบุค คลใดดัดแปลงอาคารใด ๆ ใหเป น
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนด
1.4 กําหนดใหอาคารที่มีอยูแลวในบริเวณพื้นที่ที่กําหนด กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช
บังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม แตการขอดัดแปลงอาคารตองเปนไปตามที่กําหนด
1.5 กําหนดใหอาคารในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบแจงการกอสรางหรือ
ดัดแปลงหรือไดรับใบอนุญาตกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสรางไมแลวเสร็จ ใหไดรับการยกเวน แตจะ
ขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได
2. รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ใน
พื้นที่บางสวนในทองที่แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจาพระยา แขวงคลองตนไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
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2.1 กําหนดใหพื้นที่ภายในบริเวณรัศมี 200 เมตร จากจุดกึ่งกลางของพระบรมราชานุสาว
รียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช หามกอสรางอาคารที่มีความสูงเกิน 17 เมตร และพื้นที่บริเวณรอบนอกของแนว
เขตดังกลาวในระยะ 100 เมตร หามกอสรางอาคารที่มีความสูงเกิน 27 เมตร รวมทั้งหามกอสรางอาคารที่มีสีและวัสดุ
ของผนังภายนอกอาคารและสีของหลังคาอาคารเปนสีอื่น นอกเหนือจากที่กําหนด
2.2 กําหนดใหกฎกระทรวงนี้มิใหใชบังคับแกการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารโบราณสถาน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ศาสนสถาน หรืออาคารตาง ๆ ที่ใชเพื่อการศาสนาหรือศิลปวัฒนธรรม
2.3 กํ าหนดให ภ ายในบริเวณพื้ น ที่ ที่ กําหนดห ามบุ ค คลใดดัดแปลงอาคารใด ๆ ใหเป น
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนด
2.4 กําหนดใหอาคารที่มีอยูแลวในบริเวณพื้นที่ที่กําหนด กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช
บังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม แตการขอดัดแปลงอาคารตองเปนไปตามที่กําหนด
2.5 กําหนดใหอาคารในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบแจงการกอสรางหรือ
ดัดแปลงหรือไดรับใบอนุญาตกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสรางไมแลวเสร็จ ใหไดรับการยกเวน แตจะ
ขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได
5. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพั ฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) (ฉบั บที่ ..)
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค การมหาชน) (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาแลว ตามที่ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
1. แกไขคํานิยามจากเดิม “คณะกรรมการบริห าร” เปน “คณะกรรมการ” เพื่อใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
2. แกไขเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการสํานักงานพัฒ นาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดย
กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของสวน
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
3. แกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ โดยใหมีอํานาจกําหนดประมวลจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของกรรมการ ผูอํานวยการ และผูปฏิบัติงานของสํานักงานการกําหนดคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน
และคาบริการในการดําเนินกิจการของสํานักงาน การแตงตั้งและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การ
กําหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและผูตรวจสอบภายใน การกําหนดเครื่องแบบ
ผูอํานวยการและผูปฏิบัติงานของสํานักงาน และเครื่องหมายสํานักงาน รวมทั้งกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ
สํานักงานตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4. กํ าหนดให สํ านั กงานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จากฐานชีว ภาพ (องคการมหาชน) มี ผู อํานวยการเป น
ผูบริหาร และใหแตงตั้งผูอํานวยการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับแตวันที่มีเหตุตองแตงตั้งผูอํานวยการ และหากมี
เหตุ จํ า เป น ให ข ยายระยะเวลาได อี ก ไม เกิ น 60 วั น หากดํ า เนิ น การไม แ ล ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาดั ง กล า วให
คณะกรรมการรายงานผลให คณะกรรมการพั ฒ นาและส งเสริมองคการมหาชนเพื่ อรายงานให คณะรัฐมนตรีเพื่ อ
พิจารณา
5. กําหนดใหผูอํานวยการและเจาหนาที่ตองเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณ
เหมาะสมกับกิจการของสํานักงาน รวมทั้งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยองคการ
มหาชน
6. กําหนดใหการตรวจสอบภายใน ใหผูปฏิบัติงานของสํานักงานทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด และในการแตงตั้ง โยกยายเลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหนง และลงโทษทางวินัยของผูตรวจสอบภายในให
ผูอํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารวมกันแลวเสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบกอนจึง
ดําเนินการได
7. กําหนดใหการประเมินผลงานของสํานักงานใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน
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8. เพิ่มเติมบทเฉพาะกาล ดังนี้
8.1 กํ าหนดให ป ระธานกรรมการและกรรมการผู ท รงคุ ณ วุฒิ ในคณะกรรมการบริห าร
สํานั กงานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จากฐานชี ว ภาพซึ่ งดํารงตําแหน งอยูในวัน กอนวัน ที่พ ระราชกฤษฎี กานี้ ใชบังคั บ เป น
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตามพระราช
กฤษฎีกาฉบับนี้ และยังคงดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระการดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไว
8.2 กํ าหนดให บ รรดาระเบีย บ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งใดอางถึงคณะ
กรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชี วภาพ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2550 ให ถือวาระเบี ย บ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งนั้น อางถึง
คณะกรรมการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้
8.3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2550 และใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระ
ราชกฤษฎี กานี้ ใชบังคับ ใหใชบั งคับ ได ตอไปเท าที่ไมขัดหรือแยงตอพระราชกฤษฎี กาฉบับ นี้ จนกวาจะมีระเบี ย บ
ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งปนับแต
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
6. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
พลังงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
อก. เสนอวา
1. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562
ไดแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําผานวัตถุอันตรายโดยเพิ่มบทนิยาม คําวา “นําผาน” เพื่อใหการควบคุมและกํากับดูแล
การนําผานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหวัตถุอันตรายที่จะนําผานราชอาณาจักรได คือ วัตถุอันตรายชนิด
ที่ 1 เช น น้ํ า มั น ตะไคร ห อม [(citronella oil)] ในผลิตภั ณ ฑ ที่ ใชในบ านเรือ นหรือทางสาธารณสุขที่ นํ ามาใชเพื่ อ
ประโยชน แ ก ก ารระงั บ ป อ งกั น ควบคุ ม ไล กํ า จั ด แมลงและสั ต ว อื่ น ] แคลเซี ย มไฮโปรคลอไรต [(calcium
hypochlorite) ในผลิตภัณฑที่ใชในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพื่อประโยชนแกการควบคุม ปองกัน
กํ าจั ด เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ปรสิ ต พื ช หรื อ สั ต ว อื่ น ] วั ต ถุ อั น ตรายชนิ ด ที่ 2 เช น ฟอร มั ล ดี ไฮต [(formaldehyde) ใน
ผลิตภัณฑที่ใชในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อประโยชนแกการควบคุม ปองกัน กําจัด เชื้อจุลินทรีย
ปรสิต พืช หรือสัตวอื่น] แนฟทาลีน [(naphthalene) ในผลิตภัณฑที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุขที่นํามาใช
เพื่อประโยชนแกการระงับ ปองกัน ควบคุม ไล กําจัดแมลงและสัตวอื่น หรือเพื่อประโยชนในการดับกลิ่น] และวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 3 เชน กรดอะซีติก [(acetic acid) ในผลิตภัณฑที่ใชในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อ
ประโยชน แก การควบคุ ม ป องกัน กําจัด เชื้อจุ ลิน ทรีย ปรสิต พืช หรือสัต วอื่น] กรด [(acid) ในผลิตภัณ ฑที่ใชใน
โรงงานผลิตอาหาร ฟารมเลี้ยงสัตว โรงฆาสัตวและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑสัตวที่ใชเพื่อประโยชนในการฆาเชื้อโรค
ทําความสะอาดหรือการแกไขการอุดตันของทอหรือทางระบายสิ่งปฏิกูล] เทานั้น และหามนําผานวัตถุอันตรายชนิดที่
4 เชน พาราควอตไดคลอไรด (paraquat dichloride) ฟอสฟอรัส (phosphorus) โดยการนําผานวัตถุอันตรายชนิด
ที่ 1 หรือชนิดที่ 2 ในแตละครั้ง ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน เมื่อรับแจงแลว จะออกใบนําผานใหเปน
หลักฐานการรับแจง สําหรับการนําผานวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ในแตละครั้ง ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
กอน เมื่ออนุญาตแลว จะออกใบนําผานใหเปนหลักฐานการอนุญาต
2. หน ว ยงานผู รั บ ผิ ด ชอบภายใต ก ฎหมายว า ด ว ยวั ต ถุ อั น ตราย ประกอบด ว ย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว และกรมธุรกิจ
พลังงาน ไดป ระชุมหารือรว มกัน เพื่อกํ าหนดอั ต ราคาธรรมเนียมสําหรับ ใบนําผานวัตถุอัน ตรายแตล ะชนิด โดยที่
ประชุ ม เห็ น ชอบให กํ า หนดอั ต ราค า ธรรมเนี ย มใบนํ าผ า นสํ าหรั บ วั ต ถุ อั น ตรายชนิ ด ที่ 1 หรื อ ชนิ ด ที่ 2 ในอั ต รา
คาธรรมเนียมเทากันสําหรับใบนําผานวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 คิดคาธรรมเนียมเปนสองเทาของวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
หรือชนิดที่ 2
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3. กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงไดยกรางกฎกระทรวงในเรื่องนี้ขึ้น และไดนํารางกฎกระทรวงดังกลาว
ไปรับฟงความคิดเห็นผานระบบสารสนเทศของหนวยงานผูรับผิดชอบตามขอ 2. ดวยแลว
4. คณะกรรมการวัตถุอันตราย ในคราวประชุมครั้งที่ 39-7/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ได
พิจารณาใหความเห็นชอบรางกฎกระทรวงดังกลาวแลว
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบนําผานสําหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 โดยคิด
ตามปริมาณการนําผานในแตละครั้ง
ปริมาณการนําผานในแตละครั้ง
วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3
(ฉบับละ/บาท)
(ฉบับละ/บาท)
ไมถึงสิบเมตริกตัน
500
1,000
ตั้งแตสิบเมตริกตันขึ้นไป แตไมถึงหา
1,000
2,000
สิบเมตริกตัน
ตั้งแตหาสิบเมตริกตันขึ้นไป แตไมถึง
1,500
3,000
หนึ่งรอยเมตริกตัน
ตั้งแตหนึ่งรอยเมตริกตันขึ้นไป
3,000
6,000
7. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับสําหรับใชในที่อยูอาศัยและงาน
ทั่วไปที่มีจุดประสงคคลายกัน ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตาเสียบและ
เต า รั บ สํ า หรับ ใช ในที่ อยู อาศั ย และงานทั่ ว ไปที่ มีจุด ประสงค คล ายกัน ตองเป น ไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
ทั้งนี้ รางกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เปนการออกกฎกระทรวงเพื่อใหเปนไปตาม
มาตรา 17 แหงพระราชบัญ ญั ติมาตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ อุต สาหกรรม (ฉบั บที่ 8) พ.ศ. 2562 โดยเป น การกําหนดให
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเตาเสียบและเตารับสําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงคคลายกันตองเปนไป
ตามมาตรฐาน เพื่อเปนการคุมครองความปลอดภัยและปองกันความเสียหายที่อาจเกิดแกผูบริโภค
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กําหนดให ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม เตาเสียบและเต ารับ สําหรับ ใชในที่ อยูอาศั ยและงานทั่ วไปที่ มี
จุดประสงคคลายกัน ตองเปนไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 166-2549 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่
3310 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบั ญญั ติมาตรฐานผลิต ภัณ ฑ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิ ก
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตาเสียบและเตาสํารับสําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงคคลายกัน
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับสําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค
คลายกัน : เตาเสียบและเตารับที่มีแรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 250 โวลต ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ
ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม ฉบั บ ที่ 3487 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แกไขมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับสําหรับใชในที่
อยูอาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงคคลายกัน : เตาเสียบและเตารับ ที่มีแรงดัน ไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 250 โวลต
(แกไขครั้งที่ 1) ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 โดยกําหนดวันใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
8. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หลอดไฟฟาไสทังสเตนสําหรับใชในที่อยูอาศัย และที่มี
จุ ด ประสงค ให แ สงสว า งทั่ วไปที่ ค ล า ยกั น เล ม 1 คุณ ลักษณะที่ ตองการดา นความปลอดภั ย ต องเป น ไปตาม
มาตรฐานเลขที่ มอก. 4 เลม 1 – 2558 พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หลอดไฟฟาไส
ทังสเตนสําหรับใชในที่อยูอาศัย และที่มีจุดประสงคใหแสงสวางทั่วไปที่คลายกัน เลม 1 คุณลักษณะที่ตองการดาน
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ความปลอดภัย ตองเปนไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 4 เลม 1 – 2558 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
ทั้งนี้ รางกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เปนการออกกฎกระทรวงเพื่อใหเปนไปตาม
มาตรา 17 แหงพระราชบัญ ญั ติมาตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ อุต สาหกรรม (ฉบั บที่ 8) พ.ศ. 2562 โดยเป น การกําหนดให
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหลอดไฟฟาไสทังสเตนสําหรับใชในที่อยูอาศัยและที่มีจุดประสงคใหแสงสวางทั่วไปที่คลายกัน
เลม 1 คุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัย ตองเปนไปตามมาตรฐาน เพื่อเปนการคุมครองความปลอดภัย และ
ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดแกผูบริโภค
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หลอดไฟฟาไสทังสเตนสําหรับใชในที่อยูอาศัยและที่มีจุดประสงค
ใหแสงสวางทั่วไปที่คลายกัน เลม 1 คุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัย ตองเปนไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 4
เลม 1 – 2558 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5507 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญั ติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหลอดไฟฟา และกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หลอดไฟฟาไสทังสเตนสําหรับใชในที่อยูอาศัย และที่มีจุดประสงคใหแสงสวางทั่วไป
คลายกัน เลม 1 คุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัย ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยใหมีผลใช
บังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
9. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19)) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตาม
ขั้นตอนตอไป
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังพิ จารณาแลวเห็น วา เพื่อจูงใจให ประชาชนและภาคเอกชนไดมีสวนรวม
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การป องกัน ระงับ ยับ ยั้งการแพรร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) ของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข หนวยงานของรัฐ และภาคเอกชน รักษา ฟนฟู เยียวยา และ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ตลอดจนผูไดรับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
บริจาคเปนเงินหรือทรัพยสินในชวงวิกฤติของการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเห็นควรกําหนด
สิทธิประโยชนทางภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่ อแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้
ภายใตหลักการและแนวทาง การปรับปรุงกฎหมาย ดังนี้
1. กําหนดใหบุคคลธรรมดาบริจาคเงินใหแกสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การป องกั น ระงับ ยั บ ยั้งการแพรร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2012 (COVID-19)
สามารถนํามาหักเปนคาลดหยอนไดเทาจํานวนที่บริจาค แตเมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) แหงประมวล
รัษฎากรแลว ตองไมเกินรอยละสิบของเงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักคาลดหยอนอื่น ๆ แลว
2. กําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการปองกัน ระงับ ยับยั้งการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) สามารถนํามาหักเปนรายจายไดเทาจํานวนที่บริจาค แตเมื่อรวมกับรายจายเพื่อการกุศล
สาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน และเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แหงประมวล
รัษฎากรแลว ตองไมเกินรอยละสองของกําไรสุทธิ
3. กําหนดใหยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มใหแกผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม กรณีบริจาคเพื่อ
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การป องกัน ระงับ ยับ ยั้งการแพรร ะบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19)
4. การใหสิทธิประโยชนทางภาษีทั้งหมดขางตน มีผลใชบังคับสําหรับการบริจาคผานระบบบริจาค
อิเล็กทรอนิกสของกรมสรรพากร (e-Donation) ที่ไดกระทําตั้งแตวันที่ 5 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564
เศรษฐกิจ - สังคม
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10. เรื่อง การโอนเงินหรือสินทรัพยของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพื่อชําระคืนคืนตน
เงินกู FIDF 1 และ FIDF 3
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอใหโอนเงินที่ไดรับจากการจําหนายและ
นําหุนบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิ ชย จํากัด (บสก.) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(ตลาดหลักทรัพยฯ) และเงินปนผลพิเศษที่ไดรับกอนการขายหุนของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (กองทุนฯ) เขาบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน (บัญชีสะสมฯ) จํานวน 34,578 ลานบาท ในปงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม เพื่อชําระคืนตนเงินกู
ของกองทุ น เพื่ อการฟ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น พ.ศ. 2541 (FIDF 1) และกองทุ น เพื่ อการฟ น ฟู แ ละ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3)
สาระสําคัญของเรื่อง
1. กค. รายงานวา ในปงบประมาณ 2563 กองทุนฯ ไดรับเงินที่มีนัยสําคัญจากการดําเนินการนําหุน
บสก. เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งมีการดําเนินการที่สําคัญ สรุปได ดังนี้
วันที่เริ่มตนซื้อขาย
16 ธันวาคม 2562
1
ราคา IPO
17.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ทรินิตี้ จํากัด
UBS AG Hong Kong Branch
1Initial Public Offering (IPO) คือ การเสนอขายหุนใหมแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก

จํานวนหุนที่เสนอขาย

รวม
1,765 ลานหุน
หุนของกองทุนฯ
1,255 ลานหุน
หุนเพิ่มทุนของ บสก.
280 ลานหุน
หุ น ส วน เกิ น ที่ ผู ป ระกั น การ 230 ลานหุน
จําหนายหลักทรัพยยืมกองทุนฯ
เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา2

การจัดสรรใหนักลงทุนจองซื้อหุน

รายยอย
สถาบันในประเทศ
สถาบันตางประเทศ

2 กองทุนฯ จะไดรับหุนคืนจํานวนดังกลาวเมื่อสิ้นสุดกระบวนการรักษาเสถียรภาพราคา

รอยละ 24
รอยละ 58
รอยละ 18

ภายหลั ง จากการขายหุ น บสก. ในครั้ ง นี้ แ ล ว กองทุ น ฯ จะยั ง คงเหลื อ หุ น 1,480 ล า นหุ น
(คิ ด เป น สั ด ส ว นร อ ยละ 45.79) โดยกองทุ น ฯ ได รั บ เงิ น จากการขายหุ น ครั้ ง นี้ สุ ท ธิ จํ า นวน 21,578 ล า นบาท
(1,255 ลานหุน x 17.50 บาท – คาธรรมเนียมการขาย) นอกเหนือจากเงินปนผลพิเศษที่ไดรับกอนการขาย 13,000
ลานบาท
2. คณะกรรมการจั ดการกองทุน ฯ ในการประชุมเมื่อวัน ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ไดมีมติให
กองทุนฯ นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการโอนเงินจํานวนรวม 34,578 ลานบาท (การขายหุน บสก. สุทธิ
21,578 ล านบาท และเงิ น ป น ผลพิ เศษที่ ได รั บ ก อ นการขาย 13,000 ล านบาท) เพื่ อ ชํ าระคื น ต น เงิ น กู FIDF 1
และ FIDF 3 สําหรับปงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม
11. เรื่อง การใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ เพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปญหา
สถานะและสิทธิ เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ แลวมีมติเห็นชอบในหลักการใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้น
พื้นฐานดานสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) ไดขึ้นทะเบียน
โดยมีเลขประจําตัว 13 หลัก เรียบรอยแลว ในกลุมคนดั้งเดิมที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีชื่ออยูในทะเบียนราษฎร เลข
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ประจําตัวประเภท 3 และ 4 จํานวน 24,071 คน ซึ่งในการดําเนินการดังกลาวสงผลใหเกิดภาระงบประมาณเพิ่มขึ้น
จํานวน 61,802,300 บาทตอป โดยใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามขั้นตอนตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
12. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน งบกลาง รายการ
เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ครั้งที่ 2 รวมทั้งสิ้น 691.12 ลานบาท เพื่อฟนฟูโครงสรางพื้นฐานที่
ได รั บความเสี ยหายจากอุ ท กภั ยในพื้ น ที่ ภ าคเหนือและภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ (จํา นวน 17 จังหวัด ) ของ
กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไปพลางกอน งบกลาง รายการเงิน สํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิ นหรือจําเป น ครั้งที่ 2 รวมทั้ งสิ้น 691.12 ลานบาท
ประกอบดวย กรมทางหลวง วงเงิน 373.70 ลานบาท และกรมทางหลวงชนบท วงเงิน 317.42 ลานบาท เพื่อฟนฟู
โครงสร า งพื้ น ฐานที่ ได รั บ ความเสี ย หายจากอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ (จํ านวน
17 จังหวัด) ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
คค. รายงานวา
1. ตามที่ ได เ กิ ด อุ ท กภั ย จากอิ ท ธิ พ ลพายุ โ ซนร อ นโพดุ ล (ระหว า งวั น ที่ 28 สิ ง หาคม 2562 –
1 กั น ยายน 2562) และพายุ ดี เ ปรสชั น คาจิ กิ (ระหว า งวั น ที่ 2 – 4 กั น ยายน 2562) ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และ
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ (จํ า นวน 24 จั งหวัด ประกอบดวย กาฬสิน ธุ ขอนแก น ชุ มพร เชีย งใหม นาน พิจิต ร
พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร มหาสารคาม มุกดาหาร แมฮองสอน ยโสธร รอยเอ็ด ลําปาง เลย ศรีสะเกษ สกลนคร
สุโขทัย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ และอุบลราชธานี) ทําใหทางหลวงแผนดินและทางหลวงชนบท
ได รั บ ความเสี ย หาย สร า งความเดื อ ดร อ นต อ ประชาชนผู ใช เส น ทาง ส งผลกระทบต อ การคมนาคมขนส งและ
ระบบโลจิสติกส ซึ่งกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ไดใหความชวยเหลือผูประสบภัยและซอมแซมเสนทาง
เพื่อใหการจราจรผานไดในระยะเรงดวนแลว
2. กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมีความจําเปนตองขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ครั้งที่ 2
รวมทั้ งสิ้ น 707.32 ล านบาท ประกอบดว ย กรมทางหลวง วงเงิน 389.90 ลานบาท และกรมทางหลวงชนบท
วงเงิ น 317.42 ล า นบาท เพื่ อ ฟ น ฟู โครงสร า งพื้ น ฐานที่ ได รับ ความเสี ย หายจากอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณฯ อยูในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติจากพายุดังกลาว
โดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมี ค วามพรอมในการดํ าเนิ น การจัด ซื้ อจั ด จาง หากไดรับ การจัด สรร
งบประมาณจะเรงดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จโดยเร็ว สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
2.1 กรมทางหลวงเสนอขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจ า ยประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ครั้งที่ 2 จํานวน 31 รายการ
วงเงิ น 389.90 ล า นบาท เพื่ อ ฟ น ฟู โครงสร างพื้ น ฐานที่ ได รั บ ความเสี ย หายจากอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จํานวน 15 จังหวัด ประกอบดวย ขอนแกน เชียงใหม ตาก นาน พิษณุโลก เพชรบูรณ
แพร มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด สุโขทัย หนองบัวลําภู อุดรธานี และอุบลราชธานี) โดยมีความเสียหายที่
จะตองใชงบประมาณในการบูรณะ ซอมแซมใหกลับคืนสูสภาพเดิม และปรับปรุงระบบระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ดังนี้
รายการ
วงเงิน (ลานบาท)
งานแกไขและปองกันดินสไลด คันทางสไลด จํานวน 9 รายการ
78.30
งานฟนฟูและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ํา 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
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วงเงิ น 317.42 ล า นบาท เพื่ อ ฟ น ฟู โครงสร างพื้ น ฐานที่ ได รับ ความเสีย หายจากอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และ
ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ (จํานวน 9 จั งหวัด ประกอบดวย กาฬสิน ธุ เชี ยงใหม ขอนแก น นครพนม มุกดาหาร
มหาสารคาม แม ฮองสอน ร อยเอ็ ด และอุบ ลราชธานี ) โดยมีความเสี ยหายที่จ ะต องใช งบประมาณในการบู รณะ
ซอมแซมใหกลับคืนสูสภาพเดิม 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.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบ (ราง) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2565) ตามที่
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ (กพยช.) เสนอ
2. ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนําไปใชเปนกรอบทิศทางและแนวทางดําเนินงาน รวมทั้งใชเปน
กรอบแนวทางในการเสนอคําของบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
3. ใหสํานักงบประมาณ (สงป.) ใชเปนแนวทางการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
– 2565 แกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
4. ใหสํานักงานกิจการยุติธรรม ยธ. ในฐานะฝายเลขานุการ กพยช. เปนผูรับ ผิดชอบดําเนินการ
ประสาน สนับสนุน ติดตามประเมินผลเพื่อการดําเนินงานขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2565) ไปสูการปฏิบัติและรายงานผลตอคณะรัฐมนตรีอยางตอเนื่อง
สาระสําคัญของเรื่อง
1. กระทรวงยุติธรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) แผนแมบทการบริหารงาน
ยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562 - 2565) ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒ นาการบริหารงาน
ยุติธรรมแหงชาติแลว และใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนําไปใชเปนกรอบทิศทางและแนวทางดําเนินงาน รวมทั้งใช
เปนกรอบแนวทางในการเสนอคําของบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ใหสํานักงบประมาณใชเปน
แนวทางการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 แกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ให
สํา นั ก งานกิ จ การยุ ติ ธ รรม ในฐานะฝ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการบริห ารงานยุติ ธ รรมแห งชาติ เป น
ผูรับผิดชอบดําเนินการประสาน สนับสนุน ติดตาม ประเมินผลเพื่อการดําเนินงานขับเคลื่อนแผนแมบทดังกลาวไปสู
การปฏิบัติและรายงานผลตอคณะรัฐมนตรีอยางตอเนื่อง ซึ่ง (ราง) แผนแมบทฯ มีรายละเอียดสรุปได ดังนี้

(ราง) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2565)
วิสัยทัศน
พันธกิจ

เปาหมาย
ภาพรวม

การบริหารงานยุติธรรมมีธรรมาภิบาลและทันสมัย สรางสังคมไทยเคารพกฎหมาย มีความ
ปลอดภัยและสงบสุข
เชน เสริมสรางการปองกันการกระทําผิดโดยสรางความรูความเขาใจดานความยุติธรรมและ
กฎหมาย ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการไกลเกลี่ยเพื่อใชระงับขอพิพาทหรือยุติความขัดแยง
โดยใหประชาชนมีสวนรวมและสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดสะดวกและงาย และ
เพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนโดยการพัฒนากฎหมายและระบบ
บริหารงานยุติธรรม
การบริหารงานยุติธรรมที่มีธรรมาภิบาล และโปรงใส และสังคมมีความสงบเรียบรอย
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4
การเสริมสราง
การสงเสริมและ
การพัฒนากฎหมาย พัฒนาระบบการ
ความรูความเขาใจ พัฒนากระบวนการ และระบบ
ปฏิบัติตอผูกระทํา
และการมีสวนรวม ไกลเกลี่ย ระงับขอ บริหารงานยุติธรรม ผิด
ดานกฎหมายและ พิพาททั้งทางอาญา
กระบวนการ
ทางแพงและ
ยุติธรรม
พาณิชยและทาง
ปกครอง

ยุทธศาสตรที่ 5
การขับเคลื่อน
กระบวนการยุติธรรม
ดวยดิจิทัล

โดย (ราง) แผนแมบทฯ มีแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลสรุปได ดังนี้
Plan
Do
Check
Act
- สรางความรูความเขาใจ - ใชกลไกยุทธศาสตรการ - ติดตามประเมินผลทั้ง - ประเมินเนื้อหาของรางแผน
แกหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดสรรงบประมาณ
ในมิติของการนํารางแผน แมบทฯ เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ทุกกลุม
รายจายประจําป
แมบทฯ ไปใชและการ
ใหมีความเหมาะสม
- ผลักดันใหนําประเด็น - ใชกพยช. และ กพยจ. ประเมินผลสําเร็จของ
การพัฒนา โครงการ
แผน
เพื่อขับเคลื่อน
กิจกรรมภายใตรางแผน - ใชกลไกองคกรภาคสวน
แมบทฯ บรรจุใน
ที่เกี่ยวของในลักษณะ
แผนปฏิบัติราชการของ ประชารัฐ
หนวยงานและ
แผนพัฒนาจังหวัด
ซึ่งรางแผนแมบทฯ มีเจตนารมณ ที่สําคัญคือการขับเคลื่อนเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติแผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจงาน ดานการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมครอบคลุมทั้งอาญา ทางแพงและพาณิชย
และทางปกครอง รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม
2. (ราง) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2565) จัดเปนแผน
ระดั บ ที่ 3 ซึ่ งมติ คณรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 4 ธั น วาคม 2560 เห็ น ชอบให เสนอแผนระดั บ ที่ 3 ไปยั งสํ านั ก งานสภา
พัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพื่อพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอน ซึ่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไดพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการของ (ราง) แผนแมบทดังกลาว และใหดําเนินการเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนที่เกี่ยวของตอไป

14. เรื่อง การกูเงินเพื่อใชในกิจการของสํานักงานธนานุเคราะห ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 500 ลาน
บาท
คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติการกูเงินเพื่อใชในกิจการของสํ านั กงานธนานุเคราะห (สธค.) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 500 ลานบาท ตามที่กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.)
เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) ไดขออนุมัติกูเงินเพื่อใชในกิจการของ
สํานักงานธนานุเคาระห (สธค.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 500 ลานบาท เพื่อไวใชเปนเงินทุนในการ
หมุนเวียน รองรับธุรกรรมการรับจํานําของประชาชนที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งเพื่อประกันการขาด
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สภาพคลองทางการเงินที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินกิจการ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่น คงของมนุษยและคณะกรรมการอํานวยการ สธค. ไดเห็น ชอบการกูเงินดังกลาวแลว ประกอบกั บเรื่องนี้
กระทรวงการคลังเห็นวา ที่ผานมา สธค. สามารถทยอยชําระหนี้เงินกูไดอยางตอเนื่อง โดยวงเงินดังกลาวไดรับการ
บรรจุ ในแผนการบริ ห ารหนี้ ส าธารณะประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ ค ณะรัฐ มนตรีได มีม ติ อนุ มั ติ แล ว (24
กันยายน 2562) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบให พม. กูเงิน จํานวน 500 ลานบาท โดย
กระทรวงการคลังไมค้ําประกัน
15. เรื่อง รายงานสรุปผลการพิจารณาตอขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
มนุษยชน กรณีปญหาพนักงานจางเหมาบริการในหนวยงานของรัฐไมไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาตอขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางใน
การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน กรณีปญหาพนักงานจางเหมาบริการในหนวยงานของรัฐไมไดรับความเปน
ธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน ของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห งชาติ ตามที่ สํ า นั ก งาน ก.พ. เสนอ และแจ ง ให
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทราบตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
สํานักงาน ก.พ. รายงานวา ไดประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงการคลัง
(กค.) กระทรวงแรงงาน (รง.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สํานักงาน ก.พ.ร. กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 สรุปได ดังนี้
ขอเสนอแนะ กสม.
สรุปผลการพิจารณา
1. คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายใหสวน กําหนดแนวทางการแกปญหา โดยแบงเปน 2 ระยะ ดังนี้
ราชการที่เกี่ยวของกับการจางเหมา
(1) ระยะสั้น (เรงดวนเฉพาะหนา) กค. (กรมบัญชีกลาง) จะจัดทําหนังสือ
บริการพิจารณาหาแนวทางหรือ
ซักซอมเพื่อสรางความเขาใจใหกับสวนราชการ ใหดําเนินการจางใหถูกตอง
มาตรการในการคุมครองสิทธิแรงงาน ตามประเภทการจางงาน หากเปนการจางเหมาบริการ (จางทําของ) ตองไม
ขั้นพื้นฐานของพนักงานจางเหมา
ดําเนินการในลักษณะการจางแรงงาน โดยตองไมมีลักษณะการควบคุม
บริการ
บังคับบัญชา หรือการลงชื่อปฏิบัติงาน โดยใหพิจารณาตามวัตถุประสงคของ
การจางงานเปนสําคัญ สําหรับการจายอัตราคาจาง ควรพิจารณาในอัตราที่
เหมาะสมและเปนธรรม ตองไมจายในอัตราที่ต่ําเกินไป โดยคํานึงถึงสภาพ
การทํางาน ลักษณะงาน และอัตราตลาด เพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับผู
รับจาง และเพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
(2) ระยะยาว (เชิงระบบ) ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก รง. และ
กรมบัญชีกลางเปนผูรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพนักงานจางเหมาบริการ
รายบุคคล โดยสํานักงาน ก.พ. จะเปนผูประสานและสนับสนุนการรวบรวม
ขอมูลดังกลาว เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาหาทางแกไขปญหาใหเปน
รูปธรรมตอไป
2. คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาแตงตั้ง (1) กรมบัญชีกลางแจงวา การจางเหมาบริการ (จางทําของ) ไมสามารถใช
คณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่
สิทธิประกันสังคม และไมมีสิทธิการลา เนื่องจากขัดกับหลักกฎหมาย ตอง
โดยตรงมาพิจารณาแกไขปญหาการ ปองกันไมใหสวนราชการจางงานในลักษณะนี้เพิ่มขึ้นอีก
ปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอพนักงานจาง (2) กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือซักซอมสวนราชการใหบริหารสัญญาจางให
เหมาบริการของสวนราชการทั้งหมด ถูกตองตามวัตถุประสงคของการจาง คือ สัญญาการจางเหมาบริการ (จางทํา
ใหสอดคลองกับสิทธิขั้นพื้นฐานหรือ ของ) มีวัตถุประสงคเพื่อตองการผลผลิตหรือผลสําเร็จของงานเทานั้น ดังนั้น
มาตรฐานขั้นต่ําที่ลูกจางโดยทั่วไปพึงมี สวนราชการตองไมปฏิบัติตอพนักงานจางเหมาบริการในฐานะผูบังคับบัญชา
สิทธิไดรับความคุมครองตามกฎหมาย (3) กรมบัญชีกลางจะซักซอมสวนราชการใหมีการกําหนดอัตราคาจางที่เปน
แรงงานและกฎหมายประกันสังคม
ธรรม โดยคํานึงถึงราคากลางและความเหมาะสม สอดคลองกับลักษณะงาน
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับพนักงานจางเหมาบริการ รายบุคคล
3. สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน
การใชตําแหนงลูกจางชั่วคราวทดแทนการจางเหมาบริการอาจไมใช
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ก.พ.ร. ควรเรงศึกษาและพิจารณา
ทบทวนกรอบอัตรากําลังคนภาครัฐใน
ปจจุบันใหมีความเหมาะสมสอดคลอง
กับภาระหนาที่ของสวนราชการตาง ๆ
และแกไขปญหาการขาดแคลน
บุคลากรของสวนราชการในระยะยาว

ทางแกไขปญหาที่ถูกตอง เนื่องจากเปนภาระงบประมาณของภาครัฐในระยะ
ยาว และการจางลูกจางชั่วคราวในปจจุบัน ดําเนินการไดเฉพาะ 4 ประเภท
คือ 1) ลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง 2) ลูกจางชั่วคราวของสวน
ราชการที่มีสํานักงานในตางประเทศ 3) ลูกจางชั่วคราวตามระเบียบของ
สถาบันอุดมศึกษาวาดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย
ในสถาบันอุดมศึกษา และ 4) ลูกจางชั่วคราวอื่นที่มีขอตกลงพิเศษกับ
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนไปตามมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ
(พ.ศ. 2562 – 2565)

16. เรื่อง มาตรการดานการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณภัยแลง
จากสถานการณ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ร ะบาดในหลาย
ประเทศ ประกอบกับสถานการณภัยแลงซึ่งมีแนวโนมวาจะมีความรุนแรงและยาวนาน สถานการณดังกลาวนอกจาก
จะสงผลกระทบโดยตรงตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย และภาค
การเกษตร ยังกระทบไปถึงภาคธุรกิจและแรงงานที่เกี่ยวของในวงกวาง ดังนั้น นอกจากการกําหนดมาตรการจัดการ
แกไขปญหาโดยหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจหนาที่โดยตรงแลว สํานักงบประมาณเห็นสมควรกําหนดมาตรการดาน
การงบประมาณในการบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเปนมาตรการเสริมในการ
บรรเทาผลกระทบจากสถานการณดังกลาว และเปนไปตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ซึ่งมอบหมายใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐเรงรัดดําเนินการปองกัน ควบคุม แกไข
ป ญ หา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา (COVID-19) ให เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ดังนี้
1. งบประมาณรายจายประจํา
1.1 ให ห น ว ยรั บ งบประมาณพิ จ ารณาปรั บ ลดการใช จ า ยงบประมาณ หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี
ดําเนินงานสําหรับงบประมาณในลักษณะรายจายประจํา ที่มิใชคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศใหได
ประมาณรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําของหนวยรับงบประมาณ เพื่อไปดําเนินการที่กอใหเกิดการจัดซื้อ
จัดจางจากผูประกอบการหรือผูผลิตรายยอย รวมถึงการจางแรงงาน
1.2 ใหหนวยรับงบประมาณปรับแผนการเดินทางไปราชการตางประเทศ ที่ตั้งไวสําหรับศึกษาดู
งาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ตางประเทศ โดยใหนํามาดําเนินการภายในประเทศ หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณไป
ดําเนินการตามแนวทางใน ขอ 1.1 สําหรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศกรณีอื่น กรณีการเดินทาง
ไปยังประเทศกลุมเสี่ยงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากสามารถระงับหรือเลื่อนการ
เดินทางได ใหหนวยรับงบประมาณพิจารณาดําเนินการดวย
2. งบประมาณรายจายลงทุน
2.1 งบประมาณรายจายในลักษณะคาครุภัณฑที่มีวงเงินต่ํากวาหนึ่งลานบาท หรือสิ่งกอสรางที่มี
วงเงินต่ํากวาสิบลานบาท ที่แนชัดวาไมสามารถจัดซื้อจัดจางไดภายในเดือนมีนาคม 2563 ใหหนวยรับงบประมาณ
พิจารณาโอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรไปดําเนินการจัดหาครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางอื่นซึ่งจะชวยลดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือสถานการณภัยแลง เชน การพัฒนา
แหลงน้ําเพื่อเตรียมความพรอมของพื้นที่สําหรับกักเก็บน้ําในฤดูฝนโดยใชแรงงานจากภาคเกษตร หรือปรับเปลี่ยน
วิธีดําเนิ นการจากงานจางเหมาเป นงานดํ าเนินการเองเพื่อสนั บสนุน ใหเกิดการจางงานในพื้น ที่ เป นตน ทั้งนี้ โดย
ดําเนินการภายในพื้นที่จังหวัดที่ไดรับจัดสรรงบประมาณในลําดับแรก
2.2 ใหหนวยรับงบประมาณพิจารณาทบทวนการจัดหาครุภัณฑจากตางประเทศมาดําเนินการ
จัดหาครุภัณฑจากผูผลิตภายในประเทศ เวนแตกรณีที่มีความจําเปนอยางแทจริง
3. งบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
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3.1 งบประมาณรายจ ายงบกลาง รายการเงินสํ ารองจายเพื่อกรณี ฉุกเฉิน หรือจํ าเป น ที่ สํ านั ก
งบประมาณยังไมไดจัดสรรใหหนวยรับงบประมาณ โดยเห็นสมควรใหหนวยรับงบประมาณชะลอการดําเนินการไว
กอน ประกอบดวย
1) รายการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว
2) รายการที่มีคําขอของหนวยรับงบประมาณ ซึ่งอยูระหวางการพิจารณา
3.2 งบประมาณรายจ ายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณี ฉุกเฉิน หรือจําเปน ที่สํานัก
งบประมาณไดจัดสรรใหแกหนวยรับงบประมาณแลว กรณีที่หนวยรับงบประมาณไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
หรือบันทึกใบสั่งซื้อ (PO) ไดทันภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เห็นสมควรใหยกเลิกโครงการ/รายการ และใหแจง
สํานักงบประมาณภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เพื่อดําเนินการนํางบประมาณสงคืนสําหรับนําไปใชในโครงการ/
รายการสําคัญเรงดวนตามมาตรการระยะเรงดวนสําหรับการแกไขปญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) และสถานการณภัยแลง ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของ ตอไป
3.3 กรณี ที่ ห น ว ยรั บ งบประมาณมี ภ ารกิ จ และอํ านาจหน าที่ ในการดําเนิ น การเพื่ อบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณภัยแลง และมี
ความจําเปนตองใชจายจากงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ใหเสนอ
ขอรับการจัดสรรตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน พ.ศ. 2562 หรือระเบี ยบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการในการขอใชงบประมาณ
รายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อแกไขหรือเยียวยาความเดือดรอนเสียหายใน
บางกรณี พ.ศ. 2559 แลวแตกรณี ตอสํานักงบประมาณภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563
ทั้ งนี้ การพิ จ ารณาดํ า เนิ น การตามมาตรการข อ 1 และขอ 2 ให ห น วยรับ งบประมาณพิ จ ารณา
ดําเนิ นการใหเป นไปตามภารกิจ และอํานาจหนาที่ที่สามารถดําเนิ นการได โดยยึดถือกฎหมาย ระเบี ยบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของเปนหลัก
17. เรื่ อ ง มาตรการเร งรั ด ให ทุ ก ส ว นราชการจั ด ประชุ ม และสั ม มนาภายในประเทศ 3 เดื อ น (เมษายน ถึ ง
มิถุนายน 2563) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเสนอมาตรการเรงรัดใหทุกสวน
ราชการจัด ประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน ถึง มิถุน ายน 2563) เพื่อพยุงอุ ตสาหกรรมการ
ทองเที่ ยว โดยการขอความรวมมือให ทุกสวนราชการ เรงการใช จายงบประมาณป 2563 โดยการจัดประชุมและ
สัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) และสงปฏิทินการจัดประชุมและสัมมนาดังกลาว ให
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อนําไปขยายผลรวมกับภาคเอกชนที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตอไป
ทั้ งนี้ กระทรวงการท องเที่ ย วและกีฬ า ประเมิ น วา หากมี การดําเนิน มาตรการเรงรัดให ทุก สว น
ราชการจัด ประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน ถึง มิถุน ายน 2563) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ย ว จะส งผลกระทบให ผู ป ระกอบการท องเที่ ย วชะลอการเลิกจ างงาน รวมทั้ งจะส งผลกระทบเชิงบวกต อ
จิตวิทยาในการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ ทั้งประชาชนคนไทย และชาวตางชาติทั่วโลก และเกิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจการทองเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้น
18. เรื่อง มาตรการเรงดวนเพื่อชวยเหลือประชาชน ดูแลปญหาภัยแลง และกระตุนเศรษฐกิจ
คณะรัฐ มนตรีมีม ติ รับ ทราบมาตรการเรงดวนเพื่ อชวยเหลือประชาชน ดูแลปญ หาภัย แลง และ
กระตุนเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
1. การคืนเงินประกันการใชไฟฟา ใหการไฟฟาฝายจําหนายพิจารณาเรงรัดออกแนวทางปฏิบัติและ
รายละเอียดในการดําเนินการเพื่อใหผูใชไฟฟาประเภทที่ 1 บานอยูอาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก จํานวน
ผูใชไฟฟารวมประมาณ 21.5 ลานราย สามารถใชสิทธิในการขอคืนเงินประกันการใชไฟฟาที่วางไวตามขนาดเครื่องวัด
หนวยไฟฟา ซึ่งมีวงเงินรวมที่จะมีสิทธิขอคืนประมาณ 30,000 ลานบาท โดยจะสามารถเริ่มทยอยคืนไดตั้งแตเดือน
มีนาคม 2563

16
โดย

2. การเรงรัดการเบิกจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา ในพื้นที่ 72 จังหวัด วงเงินรวม 4,064 ลานบาท

2.1 ใหกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศเรงรัดการเบิกจายเงินภายใตโครงการชุมชนป
2563 จํานวนกวา 6,600 โครงการ วงเงินรวม 2,494 ลานบาท เพื่อเปนการกระตุนการใชจายในพื้นที่และพัฒนาหรือ
ฟนฟูทองถิ่นในดานสาธารณสุข อาชีพ การศึกษา และสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ
พิจารณาทบทวนโครงการชุมชนภายใตงบประมาณที่ไดรับอนุมัติแลว เพื่อดําเนินโครงการแกไขปญหาภัยแลง จาง
แรงงาน จั ด ซื้ อ หรื อ ก อ สร างที่ ใช วั ส ดุ อุ ป กรณ ข องผู ป ระกอบการระดั บ ท อ งถิ่ น ภายในประเทศ การศึ ก ษาดู งาน
ภายในประเทศแทนการศึกษาดูงานตางประเทศ เพื่อกระตุนใหเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
2.2 ใหพิจารณานํางบประมาณเหลือจายในป 2562 และ 2563 วงเงินรวม 1,570 ลาน
บาท มาใชประโยชนเพิ่มเติมในการเสนอโครงการแกไขปญหาภัยแลง และการจางงานในพื้นที่ เพื่ อกระตุนระบบ
เศรษฐกิจภายในประเทศ
3. การกํากับดูแลอัตราคาไฟฟา โดยตรึงอัตราคาเอฟที เดือนพฤษภาคม 2563 ในอัตรา -11.60
สตางคตอหนวย หรือ ลดลง 11.60 สตางคตอหนวย จากคาไฟฟาฐาน คิดเปนวงเงินประมาณ 4,534 ลานบาท
4. มาตรการอื่ น ๆ ของการไฟฟา ไดรับ ทราบขอมูลจากการไฟฟานครหลวง (กฟน.) และ การ
ไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ในมาตรการตาง ๆ อาทิ
4.1 ลดค าไฟฟ าในอัต รารอยละ 3 ใหกับ ผูใชไฟฟาทุกประเภท เปน ระยะเวลา 3 เดือน
(เมษายน – มิถุนายน 2563) โดยรายละเอียดสวนลดจะปรากฏในบิลที่ผูใชไฟฟาไดรับ
4.2 ขยายระยะเวลาการชําระคาไฟฟ า สําหรับ ผูใชไฟฟ าประเภท กิจ การเฉพาะอยาง
(ธุรกิจโรงแรม และกิจการใหเชาพักอาศัย) ตลอดจนไมคิดคาปรับ (ดอกเบี้ย) ตลอดระยะเวลาการผอนผัน โดยไมมี
การงดจายไฟฟาเปนการชั่วคราว และผอนผันไดไมเกิน 6 เดือนของแตละรอบบิล ทั้งนี้ เริ่มตั้งแตคาไฟฟาประจําเดือน
เมษายน – พฤษภาคม 2563 โดยผูใชไฟฟาตองแจงความประสงคขอรับความชวยเหลือไดที่สํานักงานการไฟฟาใน
พื้นที่

ตางประเทศ
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบตอรางปฏิญญาดูไบ (Dubai Declaration)
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตอรางปฏิญญาดูไบ (Dubai Declaration) อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีความ
จําเปนตองแกไขปรับปรุงรางเอกสารในสวนที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย และไมขัดหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไปแลว ใหกระทรวงแรงงานสามารถดําเนินการไดโดยใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่ไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย ตามนัย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 พรอมใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรับรองรางปฏิญญาดังกลาว
โดยไมมีการลงนาม ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ
สาระสําคัญของรางปฏิญญาฯ เปนเอกสารที่สํานักเลขาธิการ Abu Dhabi Dialogue (ADD)
ไดนําหารือในการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใตกรอบความรวมมือ ADD ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 16-17 ตุลาคม 2562
ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพื่อใหที่ประชุมฯ พิจารณาใหความเห็ นชอบและใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงานของประเทศสมาชิกภายใตกรอบความรวมมือ ADD รับรองรางปฏิญญาฯ กอนนําไปใชปฏิบัติเปนแนวทาง
ความรวมมือระหวางประเทศปลายทาง (ผูรับแรงงาน) และประเทศตนทาง (ผูสงแรงงาน) ทั้งนี้ รางปฏิญญาฯ เปน
เอกสารกําหนดแนวทางความรวมมือระหวางประเทศดานแรงงานภายใตกรอบความรวมมือ ADD ในประเด็นตาง ๆ
เชน (1) การใชเทคโนโลยีเขามาชวยสนับสนุนการทํางานและความโปรงใสของการจัดหางาน (2) การพัฒ นาฝมือ
แรงงานและการรับรองมาตรฐานฝมือ (3) การพัฒนางานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับผลกระทบ ความทาทาย และ
โอกาสของงานในอนาคต (Future of Works) ที่จ ะเกิดขึ้น (4) การพั ฒ นาความรว มมือใหมากขึ้น ในดานการจัด
มาตรฐาน ค วาม ส ามารถของแรงงาน ทํ างาน บ าน (Domestic Worker Competency Standards) แล ะ
(5) การสงเสริมใหมีความรวมมือระหวางภูมิภาคในการผลักดันในเรื่องการเคลื่อนยายแรงงานกาวไปสูการประชุมบน
เวทีโลก โดยการรับรองเอกสารดังกลาวจะเปนประโยชนตอการจัดสงแรงงานไทยไปทํางานในตางประเทศ โดยเฉพาะ
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การเดินทางไปทํางานในประเทศผูรับแรงงานที่เปนสมาชิกภายใตกรอบความรวมมือ ADD ใหมีประสิทธิภาพและ
เปนธรรมมากยิ่งขึ้น
20. เรื่อง การขอความเห็น ชอบตอรางถอยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนวาด วยการเสริมสรางความ
เขมแข็ง [หวงโซอุปทานอาเซียน] [ความยืดหยุนทางเศรษฐกิจของอาเซียน] ในการตอบสนองตอการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรนา (โควิด-19)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบรางถอยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็ง [หวงโซ
อุปทานอาเซียน] [ความยืดหยุนทางเศรษฐกิจของอาเซียน] ในการตอบสนองตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา
(โควิด-19) และหากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางเอกสารดังกลาวที่ไมใชสาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชน
ของไทย ใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิ ชย หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายใหการรับรองรางถอย
แถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็ง [หวงโซอุปทานอาเซียน] [ความยืดหยุนทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน] ในการตอบสนองตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (โควิด-19)
สาระสําคัญของเรื่อง
1. เวียดนามจะเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอยางไมเปนทางการ
(AEM Retreat) ครั้งที่ 26 และการประชุมที่เกี่ยวของ ระหวางวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในสวนของไทย
2. เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวียดนามไดเสนอรางถอยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนวาดวย
การเสริมสรางความเขมแข็ง [หวงโซอุปทานอาเซียน] [ความยืดหยุนทางเศรษฐกิจของอาเซียน] ในการตอบสนองตอ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (โควิด-19) เพื่อใหรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนรวมรับรองในชวงการประชุมใน
ขอ 1
3. รางถอยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็ง [หวงโซอุปทาน
อาเซียน] [ความยืดหยุนทางเศรษฐกิจของอาเซียน] ในการตอบสนองตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (โควิด19) มีสาระสําคัญเพื่อสงเสริมความรวมมือในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิด
จากโควิด-19 ผานการดําเนินการตาง ๆ เชน (1) สงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลและความพยายามในการประสานงาน
และความรวมมือในระดับภูมิภาคเพื่อการตอบสนองตอความทาทายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพรระบาดของโควิด19 (2) ใชประโยชนจากเทคโนโลยีและการคาดิจิทัลเพื่อเอื้อใหภาคธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม
และรายย อยเพื่ อให สามารถดํ าเนิ น ธุรกิ จต อไป แม ในกรณี มีการแพรระบาดของโควิด -19 (3) ทํ างานรวมกั นเพื่ อ
เสริมสรางความยืดหยุนและความยั่งยืนของหวงโซอุปทานในระยะยาว โดยเฉพาะความพยายามรวมในการเรงรัดการ
ดําเนินการตามแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน ค.ศ.2025 (4) ตอยอดการใชเวทีการอํานวย
ความสะดวกทางการค าที่ มี อ ยู ในอาเซี ย น เช น ระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ณ จุ ด เดี ย วของอาเซี ย น เพื่ อ ส งเสริ ม และ
สนับสนุนความเชื่อมโยงของหวงโซอุปทาน (5) หลีกเลี่ยงความตื่นตระหนกในการหาซื้อและการกักตุนสินคาเพื่อลด
การสรางแรงกดดันตอภาวะเงินเฟอที่ไมจําเปน (6) จัดการกับอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี โดยเฉพาะมาตรการที่
เปนอุปสรรคตอการเคลื่อนยายสินคาและบริการในหวงโซอุปทาน
แตงตั้ง
21. เรื่อง ขอปรับปรุงและเพิ่มเติมองคประกอบคณะกรรมการพิจารณายกเวนอากรนําเขาสื่อ วัสดุ เครื่องมือ และ
อุปกรณทางการศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอการปรับปรุงและเพิ่มเติมองคประกอบ
คณะกรรมการพิจารณายกเวนอากรนําเขาสื่อ วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ ทางการศึกษา โดยมีอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการคงเดิม ดังนี้
1. การปรับปรุงองคประกอบของประธานกรรมการ
จากเดิ ม “รองปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่ ได รั บ มอบหมาย” เป น “ปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ หรือรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ไดรับมอบหมาย”
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2. การปรับปรุงองคประกอบของกรรมการ จํานวน 2 ตําแหนง ไดแก
2.1 จากเดิ ม “ผู แ ทนกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร” เป น “ผู แ ทน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”
2.2 จากเดิม “ผูแทนสํ านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” เป น “ผูแทนสํ านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม”
3. การเพิ่มเติมองคประกอบของกรรมการ
เพิ่มเติม กรรมการผูแทนดานวิทยาศาสตรจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม จํานวน 2 ตําแหนง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2563 เปนตนไป
22. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐ มนตรีมีมติ อนุ มัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล ) และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นางเดือนถนอม พรหมขัติแกว ผูทรงคุณวุฒิ ดานวิจัยและพัฒ นาวิทยาศาสตร
การแพทย (เทคโนโลยีชีวภาพ) (นักวิทยาศาสตรการแพทยทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตรการแพทย รับเงินประจํา
ตําแหนงอั ตรา 13,000 บาท ให ดํ ารงตําแหนง ผู ทรงคุณ วุฒิ ด านคุมครองผูบ ริโภคดานสุ ขภาพ (นักวิทยาศาสตร
การแพทยทรงคุณวุฒิ ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข รับเงินประจําตําแหนงอัตรา 15,600 บาท
ตั้งแตวันที่ 5 กันยายน 2562 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
23. เรื่ อ ง การต อ เวลาการดํ า รงตํ า แหน งของอธิ บ ดี ก รมอุ ท ยานแห งชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ
การต อ เวลาการดํ า รงตํ า แหน งของ นายธั ญ ญา เนติ ธ รรมกุล อธิบ ดีก รมอุท ยานแหงชาติ สั ตว ป า และพั น ธุ พื ช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งดํารงตําแหนงดังกลาวครบ 4 ป ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2563 ตอไป
อีก 1 ป (ครั้งที่ 1) ตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2563 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564
24. เรื่อง การแตงตั้งผูอํานวยการศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ
คณะรัฐ มนตรีมี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงพาณิ ช ยเสนอแต งตั้ ง นายพรพล เอกอรรถพร ดํ ารง
ตําแหนงผูอํานวยการศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาจาง
25. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
ดังนี้
1. แตงตั้ง ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร เปนประธานกรรมการในคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. แตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้เปนกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา 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) กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา 20 (5) จํ า นวน 7 คน ได แ ก 1) นายเจษฎ
โทณะวณิก 2) ศาสตราจารยชาติชาย ณ เชียงใหม 3) รองศาสตราจารยพีระพงศ ทีฆสกุล 4) ศาสตราจารยวิชัย
ริ้วตระกูล 5) นายสุเมธ แยมนุน 6) นางเสาวณีย ไทยรุงโรจน 7) นายอิสระ วองกุศลกิจ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2563 เปนตนไป
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