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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วั น นี้ (23 มิ ถุ น ายน 2563) เวลา 09.00 น. ณ ตึ ก สั น ติ ไ มตรี (หลั ง นอก) ทํ า เนี ย บรั ฐ บาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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กฎหมาย
รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคล
สูญหาย พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคใหแก
มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณในพระอุปถัมภฯ)
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เพิ่มเกณฑอายุเด็กในกรณีที่เด็กกระทําความผิดอาญา)
รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผูชํานาญการและคาตอบแทน
บุคคล หรือสถาบันที่คณะกรรมการผูชํานาญการมอบหมาย พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน
หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม 2 ฉบับ
รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมหรือลดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียน
และบัตรประจําตัวประชาชน รวม 5 ฉบับ
เศรษฐกิจ - สังคม
การเพิ่มเงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล
สารวัตร กํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝาย
รักษาความสงบ เปนกรณีพิเศษ
การเสนอพื้นที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม เปนพื้นที่สงวนชีวมณฑลแหงใหม
การกูเงินเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคลอง หรือเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินกิจการทั่วไป จํานวน 2,000 ลานบาท โดยกระทรวงการคลัง
ค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ย
การสงคืนพื้นที่สวนปาคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ 366 ไร 78 ตารางวา
ใหกรมปาไม เพื่อนําพื้นที่เขาสูกระบวนการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล
การเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไม และขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏวายังมีสวนราชการใดเขาทําประโยชนในพื้นที่
ปาไมกอนไดรับอนุญาต
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563
ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ณ เดือนพฤษภาคม 2563
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และ
การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 6
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กรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวของกับมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง
ระบบการผลิตสินคาเกษตรที่เปนอาหารของอาเซียน ภายใตรัฐมนตรีอาเซียนดาน
การเกษตรและปาไม
การลงนามหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์ (Deed of Grant) และการสงมอบ
เรือลาดตระเวนจากสาธารณรัฐสิงคโปร
การลงคะแนนรับรองขอเสนอเลื่อนกําหนดจัดงาน World Expo 2020 Dubai
รายงานผลการจัดสถานะการคุมครองทรัพยสินทางปญญาไทยตามกฎหมาย
การคาสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ประจําป 2563 และการจัดทํารายชื่อตลาดที่มี
การละเมิดทรัพยสินทางปญญาสูงในประเทศคูคา (Notorious Markets)
ผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ วาดวยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
การจัดทําขอตกลงการบริหารจัดการกองทุน UN COVID-19 Response and
Recovery Multi-Partner Trust Fund (UN COVID-19 MPTF)
การขอความเห็นชอบตอรางเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุมสุด
ยอดอาเซียน ครั้งที่ 36
รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน สมัยพิเศษ เกี่ยวกับผลกระทบของ
โควิด-19 ตอแรงงานและการจางงาน ผานระบบประชุมทางไกล
(Video Conference) และการขอความเห็นชอบรับรองรางถอยแถลงรวมระดับ
รัฐมนตรีเพื่อตอบสนองตอผลกระทบของโควิด-19 ตอแรงงานและการจางงาน
แตงตั้ง
รายชื่อผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของสวนราชการตาง ๆ
(จํานวน 4 ราย)
ขอเพิ่มเติมองคประกอบในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ําแหงชาติ
การแตงตั้งผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให
บุคคลสูญ หาย พ.ศ. .... ตามที่ กระทรวงยุ ติธรรม (ยธ.) เสนอ และให สงสํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจ
พิ จ ารณาอี ก ครั้ ง หนึ่ ง โดยให พิ จ ารณาในประเด็ น ความจํ า เป น ในการใช ร ะบบคณะกรรมการ ตามหมวด 2
คณะกรรมการ ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และใหรับความเห็นของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ไปประกอบการพิ จ ารณาด ว ย แล ว ส ง ให ค ณะกรรมการประสานงานสภาผู แ ทนราษฎรพิ จ ารณา ก อ นเสนอ
สภาผูแทนราษฎรตอไป และใหกระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
กําหนดความผิดฐานกระทําทรมานและความผิดฐานกระทําใหบุคคลสูญหาย มาตรการปองกัน
การทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย การเยียวยาผูเสียหาย และการดําเนินคดีสําหรับความผิดดังกลาว
เพื่อใหเปนไปตามอนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดรายไรมนุษยธรรม หรือที่
ย่ํ า ยี ศั ก ดิ์ ศ รี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishing) และอนุ สั ญ ญาระหว า งประเทศว า ด ว ยการคุ ม ครองบุ ค คลทุ ก คนจากการบั ง คั บ ให ห ายสาบสู ญ
(International Convention for the Protection of all Persons from Enforced disappearance) โ ด ย มี
รายละเอียดดังนี้
1. กําหนดบทนิยาม “การทรมาน” “การกระทําใหบุคคลสูญหาย” “เจาหนาที่ของรัฐ” “ผูไดรับ
ความเสียหาย” และ “คณะกรรมการ”
2. กําหนดฐานความผิดการกระทําทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย การกําหนดใหไมเปน
ความผิ ดทางการเมื อง กํ าหนดให สามี ภริย า บุพการี ผูสื บ สัน ดานของผูเสีย หายในกรณี กระทําใหบุคคลสูญหาย
เปนผูเสียหายที่สามารถดําเนินการฟองรองคดีได
3. ให มีคณะกรรมการป องกั น และปราบปรามการทรมานและการกระทําให บุ คคลสูญ หาย ซึ่ งมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนประธาน ปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนรองประธาน และมีอธิบดีกรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพเปนเลขานุการ รวมทั้งสมาชิกจากหนวยงานที่เกี่ยวของพรอมกับผูทรงคุณวุฒิ ทางดานสิทธิมนุษยชน
แพทย และดานจิตวิทยา รวมทั้งสิ้น 19 คน โดยมีอํานาจหน าที่เชิงนโยบายเพื่อวางแผนเกี่ยวกับการปองกัน และ
การเยียวยาการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย นอกจากนี้ไดกําหนดใหกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เปน
สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ
4. กําหนดใหทุกหนวยงานที่มีการจํากัดเสรีภาพบุคคลตองจัดทําบันทึกขอมูลเกี่ยวกับผูถูกจํากัด
เสรี ภ าพ กํ าหนดเกี่ ย วกั บ เกณฑ ในการเป ด เผยข อ มู ล ของผู ถู ก จํ า กั ด เสรี ภ าพ และกํ าหนดให มี ม าตรการระงั บ
การทรมานและเยียวยาความเสียหายเบื้องตน
5. กําหนดใหความผิดตามพระราชบัญญัติในเรื่องนี้เปนคดีพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสอบสวน
คดีพิเศษ และใหเจาหนาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีอํานาจหนาที่สืบสวนสอบสวนเปนหลัก ยกเวนกรณี เจาหนาที่
กรมสอบสวนคดี พิ เศษ ตกเป น ผู ต องหา ให ตํารวจเปน ผู มีอํานาจสื บ สวนสอบสวนแทน และหากเจาหน าที่ กรม
สอบสวนคดีพิเศษและตํารวจตกเปนผูตองหา ใหอัยการสูงสุดเปนผูมีอํานาจสืบสวนสอบสวนแทน รวมทั้งกําหนดให
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนศาลที่มีเขตอํานาจ
6. กําหนดระวางโทษความผิดฐานกระทําทรมาน และกระทําใหบุคคลสูญหาย กําหนดเหตุบรรเทา
โทษ กําหนดความผิดฐานสมคบคิด และฐานผูมีสวนรวมในการกระทําผิด รวมทั้งกําหนดโทษแตผูบังคับบัญชาที่ทราบ
การกระทําความผิดฐานกระทําใหบุคคลสูญหายของผูใตบังคับบัญชา แลวไมดําเนินการปองกันหรือระงับการกระทํา
ความผิดนั้น
ทั้งนี้ ยธ. เสนอวา เห็นควรดําเนินการรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ พิจารณาเสร็จแลวตอไป โดยมี
เหตุผลดังนี้
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1. ในทางปฏิบัติยังพบวา มีกรณี การกระทําทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหายเกิดขึ้นอยูใน
ประเทศไทย รวมถึงกรณีที่มีการรองเรียนไปสังสหประชาชาติ โดยเฉพาะในประเด็น “การงดเวนโทษ” (Impunity)
ใหกับเจาหนาที่รัฐ ดังนั้น รางพระราชบัญญัติดังกลาว จึงมีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาการกระทําทรมานและการ
กระทําใหบุคคลสูญหายโดยมุงเนนใหมีการดําเนินการทั้งมาตรการปองกัน ปราบปราม และเยียวยาผูเสียหาย ซึ่งเปน
มาตรการที่สําคัญตามอนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดรายไรมนุษยธรรมหรือที่
ย่ํ า ยี ศั ก ดิ์ ศ รี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment : CAT) และอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการบังคับใหหายสาบสูญ
(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance : ICPPED)
รวมทั้งลดชองวางของกฎหมายที่สงผลใหการบังคับใชและการดําเนินงานไมมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถใน
การขจัดปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รายแรง และสรางหลักประกันความเปนธรรมใหกับประชาชน
2. ปจจุบันยังไม มีการกําหนดความผิด บทลงโทษ รวมถึงมาตรการป องกัน และการเยียวยากรณี
การกระทําทรมานและกระทําใหบุคคลสูญหายไวในกฎหมาย ดังนั้น รางพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเปนการปองกัน
ปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย รวมทั้งการเยียวยาผูไดรับผลกระทบที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น ทํ าให การกระทําทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญ หายโดยเจาหนาที่ รัฐลดลงหรือหมดไป ซึ่งจะชวยพัฒ นา
กระบวนการยุติธรรม และยกระดับการคุมครองสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลเพิ่มมากขึ้น จะสงผลใหประชาชนมี
หลักประกันการคุมครองสิทธิที่มีมาตรฐานตามหลักสากล สรางความเชื่อมั่นดานกระบวนการยุติธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ํา ลดการละเมิดสิทธิ อีกทั้งจะสงเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับประเทศไทยในสังคมโลกอีกดวย โดยกรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ ยธ. จะเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงใชงบประมาณ
และอั ต รากํ า ลั งบุ คลากรของกรมคุ ม ครองสิ ท ธิแ ละเสรีภ าพดํ าเนิ น การ นอกจากนี้ ยั งมี ห น ว ยงานที่ ดําเนิ น งาน
ตามหนาที่อยูแลว เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงไมมีการจัดตั้งหนวยงานใหมขึ้น
3. ยธ. ได จั ด ให มี ก ารรั บ ฟ งความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ร างพระราชบั ญ ญั ติ ในเรื่ อ งนี้ ผ านระบบกลาง
www.lawamendment.go.th ระ ห ว า งวั น ที่ 4 – 3 1 ธั น ว าค ม 2 5 6 2 ผ าน เว็ บ ไซ ต www.rlpd.go.th
www.humanrightscenter.go.th และ facebook webpage ของกรมคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ ระหว า งวั น ที่
4 – 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวใน 5 ภูมิภาค
ประกอบดวย ผูแทนภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน องคการระหวางประเทศ นักวิชาการและผูเสียหาย ใน
ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่
17 ธันวาคม 2562 ภาคใต ณ จังหวัดปตตานี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ภาคกลาง ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
25 ธั น วาคม 2562 และภาคตะวั น ตก ณ จั ง หวั ด เพชรบุ รี เมื่ อ วั น ที่ 27 ธั น วาคม 2562 การประชุ ม ของ
คณะอนุกรรมาธิการดานสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 และการจัดเวทีป ระชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ (เวทีสําหรับเจาหนาที่ดานความมั่นคง) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ
2563 ณ กรุงเทพมหานคร ยธ. ไดสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
พรอมทั้งไดเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบดังกลาวตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
พ.ศ. 2562 เรียบรอยแลว
จึงไดเสนอรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... มาเพื่อ
ดําเนินการ
2. เรื่ อ ง ร า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว า ด ว ยการยกเว น รั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ..)
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคใหแกมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณในพระอุปถัมภฯ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎี กาตรวจพิ จ ารณา แล ว ดํ า เนิ น การต อไปได และให กค. และหน วยงานที่ เกี่ย วของรับ ความเห็ น ของสํ านั ก
งบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
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1. บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกมูลนิธิฯ
สามารถหั ก ลดหย อ นได เป น จํ า นวน 2 เท า ของเงิ น ที่ บ ริ จ าค แต ไม เกิ น ร อ ยละ 10 ของเงิ น ได
พึงประเมินหลังหักคาใชจายและคาลดหยอนอื่น ๆ และเมื่อรวมกับเงินที่ไดรับยกเวนตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรที่กําหนดใหมีการยกเวนภาษีเงินไดของเงินที่ไดจายตามกรณีที่กําหนดไวแลว ตองไมเกิน
รอยละ 10 ของเงินไดพึงประเมินหลังหักคาใชจาย และหักลดหยอนอื่น ๆ นั้น
2. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกมูลนิธิฯ
สามารถหักรายจายได 2 เทาของรายจายที่บริจาค ไมวาจะไดจายเปนเงินหรือทรัพยสิน แตไมเกิน
รอยละ 10 ของกําไรสุทธิกอนหักรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน และรายจายเพื่อ
การศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามมาตรา 65 ตรี (3) (ข) แหงประมวลรัษฎากร และเมื่อรวมกับเงินไดที่ไดรับยกเวนตาม
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรที่กําหนดใหมีการยกเวนภาษีเงินไดของรายจายที่ไดจายตามกรณี
ที่ กํ า หน ดไว แ ล ว ต อ งไม เ กิ น ร อ ยละ 10 ของกํ า ไรสุ ท ธิ ก อ น หั ก รายจ า ยเพื่ อการกุ ศ ลสาธารณ ะหรื อ
เพื่ อการสาธารณประโยชน และรายจายเพื่ อการศึกษาหรือเพื่ อการกีฬาตามมาตรา 65 ตรี (3) (ข) แหงประมวล
รัษฎากร
3. เงินไดที่ไดรับจากการโอนทรัพยสินหรือการขายสินคา หรือการกระทําตราสารที่มาจากการ
บริจาคใหแกมูลนิธิฯ ของบุคคลธรรมดาและบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคล
กํ า หนดให ย กเว น ภาษี เงิน ได ภาษี มู ล ค าเพิ่ ม ภาษี ธุร กิจ เฉพาะ และอากรแสตมป ให แ ก บุ ค คล
ธรรมดาและบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับเงินไดที่ไดรับจากการโอนทรัพยสิน หรือการขายสินคา หรือ
สําหรับการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคใหแกมูลนิธิฯ โดยผูโอนจะตองไมนําตนทุนของทรัพยสินหรือ
สินคาซึ่งไดรับยกเวนภาษีดังกลาวมาหักคาใชจายในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินไดนิติบุคคล
4. ชองทางการบริจาคที่ไดรับการยกเวนรัษฎากร
การบริจาคผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Donation) ของกรมสรรพากร
5. ระยะเวลา
สําหรับการบริจาคที่ไดกระทําตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ทั้งนี้ กค. เสนอวา
1. มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ ในพระอุปภัมภสมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒ น วรขัตติยราชนารี ไดจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย เมื่อวันที่
3 สิงหาคม 2561 เพื่อเปนการระลึกถึงพระมหากษตริยผูประเสริฐยิ่งและถวายราชสดุดีในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร ที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทย
ตลอดระยะเวลาที่ครองสิริราชสมบัติ
2. มูลนิ ธิฯ ไดกอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนั บสนุนภารกิจตาง ๆ ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ซึ่งเปนสถานพยาบาลของรัฐ รวมทั้งชวยเหลือผูปวยยากไรของโรงพยาบาล และสนับสนุน
การศึกษาภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ตามพระราชปณิ ธานของสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องคประธานมูลนิธิฯ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนไทยทั้งประเทศ
3. ประกอบกับมูลนิธิฯ มีรายไดจากเงินหรือทรัพยสินที่ผูมีจิตศรัทธาบริจาคใหจากทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เงินหรือทรัพยสินที่รัฐบาลไดจัดสรรให หรือที่มีผูยกใหโดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่น ๆ รวมถึงดอกผล
อันเกิดจากทรัพยสินของมูลนิธิฯ รายไดอันเกิดจากกิจกรรมของมูลนิธิฯ หรือรายไดอื่น ๆ ที่ชอบดวยกฎหมาย แตมิได
มุงหมายเพื่อการคาหากําไร อันเปนการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคของมูลนิธิฯ
4. กค. พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า เพื่ อ เป น การเทิ ดทู น และถวายราชสดุ ดีในพระมหากรุณ าธิคุ ณ ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทย และ
เพื่อเปนการสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิฯ ซึ่งมุงสนับสนุนภารกิจดานการแพทยและชวยเหลือผูปวยยากไรของ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ และการศึกษาของวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟ าจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ รวมทั้งเพื่อจูงใจใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการบริจาคเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิฯ
จึงสมควรกํ า หนดมาตรการภาษี เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริจ าคให แ ก มู ล นิ ธิ ฯ โดยยกเว น ภาษี เงิ น ได ภาษี มู ล ค าเพิ่ ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป ใหแกบุคคลธรรมดา และบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลสําหรับการบริจาคเงิน

6
หรือ ทรั พ ย สิ น ให แก มู ล นิ ธิ ฯ ผ านระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Donation) ของกรมสรรพากร ที่ ได ก ระทํ าตั้ งแต วั น ที่
1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
5. กค. ไดดําเนินการจัดทําประมาณการการสูญเสียรายไดและประโยชนที่คาดวาจะไดรับตามมาตรา
27 และมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยเห็นวามาตรการทางภาษีดังกลาว
จะมีผลทําใหรัฐจัดเก็บภาษีลดลงประมาณ 5 ลานบาท แตประโยชนที่คาดวาจะไดรับ มีดังนี้
5.1 สงเสริ มให ภ าคประชาชนและภาคเอกชนมี ส วนรวมสนั บ สนุ น เงิน ทุ น ให แก มูล นิ ธิ ฯ
อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพดานสาธารณสุขของประเทศใหกาวหนายิ่งขึ้น และลดรายจายดานสาธารณสุขของ
ประเทศ
5.2 สนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิฯ ใหบรรลุวัตถุประสงคในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะผูที่ยากไรและดอยโอกาส ใหมีสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เรื่อง รางพระราชบัญญั ติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเกณฑอายุเด็กใน
กรณีที่เด็กกระทําความผิดอาญา)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสง
ใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป และใหกระทรวงยุติธรรม
รั บ ความเห็ น ของกระทรวงการต างประเทศ และสํ านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห งชาติ ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการตอไปดวย
ทั้งนี้ รางพระราชบัญญัติฯ ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เปนการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
โดยเปนการแกไขเกณฑอายุของเด็กที่ไมตองรับโทษทางอาญา จากที่ปจจุบันกําหนดไวไมเกิน 10 ป เปนไมเกิน 12 ป
และเกณฑ อายุของเด็กที่ ใชมาตรการอื่น แทนการรับ โทษทางอาญาจากเดิมกํ าหนดไวเกิน 10 ป แต ไม เกิน 15 ป
เปนเกิน 12 ป แตไมเกิน 15 ป ซึ่งการกําหนดเกณฑอายุของเด็กดังกลาวสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กและ
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และเปนไปตามแผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่
ประเทศไทยได ต อบรั บ และให คํ า มั่ น โดยสมั ค รใจภายใต ก ลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2
(พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563)
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. กําหนดใหเด็กอายุไมเกิน 12 ป กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด เด็กนั้นไมตองรับ
โทษ
2. กํ าหนดให เด็ ก อายุ ต่ํ า กว า 12 ป แ ต ยั งไม เกิ น 15 ป กระทํ า การอั น กฎหมายบั ญ ญั ติ เป น
ความผิด เด็กนั้นไมตองรับโทษ แตใหศาลมีอํานาจที่จะดําเนินการ ดังนี้
2.1 วากลาวตักเตือนเด็กนั้นแลวปลอยตัวไป
2.2 ถาศาลเห็นวา บิ ดา มารดา หรือผูป กครองสามารถดูแลเด็กนั้น ได ศาลจะมีคําสั่งให
มอบตัวเด็กนั้นใหแกบิดา มารดา หรือผูปกครองไป โดยวางขอกําหนดใหบิดา มารดา หรือผูปกครองระวังเด็กนั้นไมให
กอเหตุรายตลอดเวลาที่ศาลกําหนด
2.3 ในกรณี ที่ศาลมอบตัวเด็กใหแกบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู
ตาม 2.2 ศาลจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้นดวยก็ได
2.4 ถาเด็กนั้นไมมีบิดา มารดา หรือผูปกครอง หรือมีแตศาลเห็นวาไมสามารถดูแลเด็กนั้น
ได หรือถาเด็กอาศัยอยูกับบุคคลอื่นนอกจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง และบุคคลนั้นไมยอมรับขอกําหนดดังกลาว
ใน 2.2 ศาลจะมีคําสั่งใหมอบตัวเด็กนั้นใหอยูกับบุคคลหรือองคการที่ศาลเห็นสมควรเพื่อดูแล อบรม และสั่งสอน
ตามระยะเวลาที่ศาลกําหนดก็ได ในเมื่อบุคคลหรือองคการนั้นยินยอม
2.5 สงตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียน หรือสถานฝกและอบรม หรือสถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อฝกและ
อบรมเด็ก ตลอดระยะเวลาที่ศาลกําหนด แตอยาใหเกินกวาที่เด็กนั้นจะมีอายุครบ 18 ป

7
4. เรื่ อง ร า งกฎกระทรวงกํ าหนดบริเวณห า มก อสรา ง ดัด แปลง หรือเปลี่ยนการใชอ าคารบางชนิด หรือบาง
ประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช อ าคารบางชนิ ด หรื อ บางประเภท ในพื้ น ที่ บ างส ว นในท อ งที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
และให ก ระทรวงมหาดไทยรับ ความเห็ น ของสํ านัก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคมแห งชาติ ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดใหทองที่จังหวัดนครราชสีมา เวนแตพื้นที่ตามที่กําหนดในรางกฎกระทรวงนี้เปนบริเวณ
หามกอสรางอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงที่มีพื้นที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคาร
หลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต 300 ตารางเมตรขึ้นไป เวนแตบริเวณการกอสรางอาคารตามที่กําหนด
2. หามบุคคลใดกอสรางอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงที่มีพื้นที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อ
ประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต 300 ตารางเมตร แตไมเกิน 1,000 ตารางเมตร เวนแตจะ
เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด หรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงที่มีพื้นที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบ
กิจการในอาคารหลังเดียวกัน หรือหลายหลังเกิน 1,000 ตารางเมตร เวนแตจะเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
3. หามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะ
ตองหามตามที่กําหนด
4. กําหนดใหอาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไม
ตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาว ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มี
ลักษณะตองหามตามที่กําหนด
5. กําหนดใหอาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคาร
ตามกฎหมายว าด ว ยการควบคุ ม อาคาร หรื อ ที่ ได รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมายเฉพาะว า ด ว ยกิ จ การนั้ น ก อ นวั น ที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงนี้ แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได
ทั้งนี้ มท. เสนอวา
1. เนื่องจากพื้นที่บางสวนในจังหวัดนครราชสีมา สมควรกําหนดเปนบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง
หรือเปลี่ย นการใช อาคารบางชนิ ด หรือบางประเภท เพื่ อประโยชน ในด านการป องกั นอัคคี ภั ย การรักษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร เพื่อใชบังคับตอจากประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทใน
พื้นที่บ างสวนในทองที่ จังหวัดนครราชสีมา ตามนัยมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 137 ตอนพิเศษ 132 ง ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563
2. โดยที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกลาวมีผลใชบังคับเปนการชั่วคราวมีกําหนด 1 ป ประกอบ
กับพื้นที่บางสวนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยขอ 1. หากเห็นสมควรกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 13 กําหนดให
รัฐมนตรีโดยคําแนะนํ าของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมีอํานาจออกกฎกระทรวงไดภายใน 1 ป นั บแตวัน ที่
ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพื้นที่บางสวนในทองที่จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .... มาเพื่อดําเนินการ
5. เรื่อง รางพระราชกฤษฎี กาเบี้ ยประชุ มคณะกรรมการผูชํานาญการและคาตอบแทนบุค คล หรือสถาบัน ที่
คณะกรรมการผูชํานาญการมอบหมาย พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบรางพระราชกฤษฎี กาเบี้ ย ประชุ ม คณะกรรมการผู ชํ านาญการและ
คาตอบแทนบุคคล หรือสถาบันที่คณะกรรมการผูชํานาญการมอบหมาย พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
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สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดนิยามคําวา “คณะกรรมการผูชํานาญการ”
2. กําหนดใหกรรมการในคณะกรรมการผูชํานาญการไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้งเฉพาะครั้งที่มา
ประชุม ครั้งละ 2,400 บาท
3. กําหนดใหประธานคณะกรรมการผูชํานาญการไดรับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ใน 4 ของอัตราเบี้ย
ประชุมที่กรรมการนั้นมีสิทธิไดรับ (3,000 บาท)
4. กํ าหนดให บุ คคลหรือสถาบัน ที่คณะกรรมการผูชํานาญการมอบหมายใหเสนอความเห็น เพื่ อ
ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดรับคาตอบแทนในอัตราเหมาจายรายโครงการ
ตามที่คณะกรรมการผูชํานาญการกําหนด แตไมเกินโครงการละ 20,000 บาท โดยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจายคาตอบแทนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด
6. เรื่ อง ร างพระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไขเพิ่ มเติ มประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ช ย (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... และรา ง
พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และ
มูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น ชอบรางพระราชบัญญั ติแกไขเพิ่ มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ช ย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัท
จํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณา
แลว ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภา
ผูแทนราษฎรตอไป และรับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) ตามที่
กระทรวงพาณิชยเสนอ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. ร างพระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ช ย (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญดังนี้
ประเด็น
สาระสําคัญ
เหตุผล
1. การจัดตั้งบริษัท/การประชุ ม • แกไขบทบัญญัติใหบุคคลใด ๆ • เพื่อใหชวยอํานวยความสะดวก
ใหญผูถือหุน/การเลิกบริษัท
ตั้งแตสองคนขึ้นไปจะเริ่มกอการ ในการจัดตั้งธุรกิจและตอบสนอง
และตั้ ง เป น บ ริ ษั ทจํ า กั ด ก็ ไ ด การจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก หรื อ
(ปจจุบันตั้งแตสามคนขึ้นไป)
วิสาหกิจเริ่มตน (Start Up)
• แกไขบทบัญญัติใหการประชุม • เพื่อให สอดคลองกับ การแกไข
ใหญ จ ะต อ งมี ผู ถื อ หุ น หรื อ ผู รั บ บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง
มอบฉันทะจากผูถือหุนอยางนอย บริษัท
สองคนเขาประชุม
• แก ไขบทบัญ ญัติใหศาลอาจสั่ง
ใหเลิกบริษัทจํากัดดวยเหตุถามีผู
ถือหุนลดนอยลงจนเหลือเพียงคน
เดียวหรือมีเหตุอื่นใดทําใหบริษัท
นั้นเหลือวิสัยที่จะดํารงอยูตอไปได
2. ระยะเวลาในการจ ายเงิน ป น • กํ า หนดให ก ารจ า ยเงิ น ป น ผล
ผล
ให แ ก ผู ถื อ หุ น ให ก ระทํ า ภายใน
หนึ่งเดือนนับแตวันที่ประชุมใหญ
หรือกรรมการลงมติ แลวแตกรณี
(ป จ จุ บั น ไม มี ก า ร กํ า ห น ด

• เพื่ อ เป น ก ารกํ าห น ด ให มี
ระยะเวลา ในการจายเงินปนผล
ซึ่ ง เป น ไปตามมาตรฐานสากล
เรื่ อ งการคุ ม ครองนั ก ลงทุ น ราย
ยอย
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ระยะเวลาในการจายเงิน ปน ผล
แต ได มี คํ า สั่ ง หั ว หน า คณะรั ก ษา
ความสงบแห งชาติ ที่ 21/2560
เรื่อง การแกไขเพิ่มเติ มกฎหมาย
เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกในการ
ประกอบธุ ร กิ จ ใช บั งคั บ ในเรื่ อ ง
ดังกลาวไปพลางกอน)
3. การรวมบริษัทจํากัดเขากัน
แก ไขหลั ก การเกี่ ย วกั บ การควบ • เพื่อใหบริษัทสามารถรวมกัน
บริษัท
ได ใ น 2 ลั ก ษณะ คื อ การควบ
ป จ จุ บั น เมื่ อ ควบบริ ษั ท แล ว บริษัท และการผนวกบริษัท
จะเกิดบริษัทที่มีสภาพความเปน
นิติบุคคลใหมทุกกรณี
หลักการใหม
• บริษัทจํากัดจะรวมเข ากัน มิได
เวนแตจะเปนไปโดยมติพิเศษจาก
ที่ประชุมใหญ โดยบริษัทตั้งแต 2
บริ ษั ท ขึ้ น ไป จะรวมเข า กั น ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
1. ควบกั น โดยเกิ ด บริษั ท ที่ มี
สภาพความเปนนิติบุคคลใหมและ
บริ ษั ท ที่ ค วบกั น หมดสภาพจาก
การเปนนิติบุคคล เรียกวา “ควบ
บริษัท”
2. ผนวกกั น โดยบริ ษั ท หนึ่ ง
บริ ษั ท ใดยั ง คงมี ส ภาพเป น นิ ติ
บุ ค คลเดิ ม อยู และบริ ษั ท อื่ น ที่
ผนวกกันหมดสภาพจากการเป น
นิ ติ บุ ค ค ล เรี ย ก ว า “ ผ น ว ก
บริษัท”
2. รางพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัท
จํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เปนการแกไขเพิ่ มเติมพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหาง
หุน สวนจดทะเบียน หางหุ น สวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมู ลนิธิ พ.ศ. 2499 โดยกําหนดความผิดและบท
กําหนดโทษกรณีการไมจายเงินปนผลภายในเวลาที่กําหนด และกรณีที่บริษัทไมสงหนังสือแจงมติพิเศษใหรวมบริษัท
เขากันหรือไมโฆษณาใหทราบความประสงคที่จะรวมบริษัทเขากัน
ทั้งนี้ พณ. เสนอวา
พณ. ไดพิจารณารางพระราชบัญญั ติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ชย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญั ติกําหนดความผิดเกี่ยวกับห างหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด
สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลวขอยืนยันใหดําเนินการรางพระราชบัญญัติดังกลาว
ตอไป และ พณ. ไดรายงานผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากรางพระราชบัญญัติรวม 2 ฉบับ ดังนี้
1. ผลกระทบเชิงลบ บริษัทและผูประกอบธุรกิจ จะตองมีหนาที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด เชน ในเรื่องของการตองจายเงินปนผลภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมใหญ
หรือกรรมการลงมติ ซึ่งหากไมดําเนินการจะมีความผิดตามกฎหมายวาดวยกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจด
ทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ
2. ผลกระทบเชิงบวก กฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้จะสงผลดีตอภาพรวมและบรรยากาศของการลงทุน
ประกอบธุ รกิ จในประเทศไทย ที่ ผู ป ระกอบธุรกิจ สามารถจัดตั้งธุร กิจ ไดงายขึ้น สงผลใหการดําเนิน ธุรกิจมีความ
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คล องตั ว และมี บ ทคุ มครองนั กลงทุ น รายยอยที่เปน ไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งทําใหป ระเทศไทยมีมาตรการ
คุม ครองผู ถื อหุ น ที่ ดี ยิ่ งขึ้ น และเป น การส งเสริม ให ป ระชาชนเขามาดํ าเนิ น ธุรกิ จ ในรูป บริษั ท งายขึ้ น ซึ่ งเป น การ
เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศ และสรางภาพลักษณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
พณ. ไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการจัดประชุมสัมมนารับฟง
ความคิ ด เห็ น จากผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ผ า นทางเว็ บ ไซต ข องกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า
(www.dbd.go.th) โทรสารหมายเลข 0 2547 4472 และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส dbd.legal@gmail.com จํานวน
1 ครั้ง ระหว างวั น ที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึ งวั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2560 รวมทั้ งได จั ด ทํ า รายงานการวิ เคราะห
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การดําเนินการ
เพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และไดเผยแพรผลการรับฟงความคิดเห็นพรอมการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายผานทางเว็บไซตใหประขาชนไดรับทราบดวยแลว
7. เรื่อง รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมหรือลดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชน รวม 5 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติหลักการ
1. รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. ....
2. รางกฎกระทรวงกําหนดใหคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
3. รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑปละวิธีการจดทะเบียนชื่อสกุลและคาธรรมเนียมการออก
หนังสือสําคัญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5. รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม 5 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปน
เรื่องเรงดวน แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เปนการกําหนดใหยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับคนสัญชาติไทยที่ประสบภัยหรือไดรับผลกระทบ
จากภัยซึ่งมีลักษณะเปนสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ในเขตพื้นที่ที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด
ดังตอไปนี้
1.1 การขอคัดสําเนาหรือคัดและรับรองสําเนารายการทะเบียนราษฎรและรายการขอมูล
ทะเบียนประวัติราษฎร
1.2 การแจงการเกิดและการตายตางทองที่
1.3 การแจงการยายที่อยู
1.4 การขอรับสําเนาทะเบียนบาน
2. ร า งกฎกระทรวงกํ า หนดให ค นซึ่ ง ไม มี สั ญ ชาติ ไ ทยปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การทะเบี ย นราษฎร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เปนการกําหนดใหยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่ประสบภัยหรือไดรับ
ผลกระทบจากภัยซึ่งมีลักษณะเปนสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ในเขต
พื้นที่ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
กําหนด ดังตอไปนี้
2.1 การออกบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย
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2.2 การขอคั ดสําเนาหรือคัด และรับ รองสําเนารายการทะเบี ยนหรือบั ตรประจําตั วและ
รายการขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร
2.3 การแจงการเกิดและการตายตางทองที่
2.4 การแจงการยายที่อยู
2.5 การขอรับสําเนาทะเบียนบาน
3. ร า งกฎกระทรวงกํ า หนดค า ธรรมเนี ย มละยกเว น ค า ธรรมเนี ย มเกี่ ย วกั บ บั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เปนการกําหนดใหยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับคนสัญชาติไทยที่ประสบภัยหรือ
ไดรับผลกระทบจากภัยซึ่งมีลักษณะเปนสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
ในเขตพื้นที่ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกําหนด ดังตอไปนี้
3.1 การออกบัตรประจําตัวประชาชน
3.2 การออกใบแทนใบรับบัตรประจําตัวประชาชน
3.3 การขอคัดและรับรองสําเนาขอมูลเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน
4. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนชื่อสกุลและคาธรรมเนียมการออก
หนังสือสําคัญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เปนการกําหนดใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมสําหรับคนสัญชาติไทยที่ประสบภัย
หรือไดรับผลกระทบจากภัยซึ่งมีลักษณะเปนสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
2550 ในเขตพื้นที่ประสบภัยตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด ดังตอไปนี้ ฉบับละ 1 บาท
4.1 การออกหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง การรับจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล
การรับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
4.2 การออกใบแทนหนังสือสําคัญตามขอ 4.1
5. รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478
(ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... เป น การกํ าหนดให เรีย กเก็ บ คา ธรรมเนี ยมสํา หรับคนสัญ ชาติไทยที่ ป ระสบภั ย หรือไดรับ
ผลกระทบจากภัยซึ่งมีลักษณะเปนสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ในเขต
พื้ น ที่ ป ระสบภั ย ตามที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยหรื อ ผู ที่ ไ ด รั บ มอบอํ า นาจจากรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด ดังตอไปนี้ ฉบับละ/รายละ 1 บาท
5.1 การขอคัดสําเนาหรือคัดและรับรองสําเนาทะเบียนครอบครัว
5.2 การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสํานักทะเบียนโดยมีผูขอ
5.3 การจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรส ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให
มีขึ้น
ทั้งนี้ มท. เสนอวา
1. สถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเปนโรคติดต อ
อันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 มีแนวโนมการติดเชื้ออยางตอเนื่อง พบจํานวนผูปวยเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วและเปนวง
กวาง ดั งนั้ น เพื่ อดําเนิ น การตามาตรการเฝ าระวังและปองกั น การแพรร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) ให เกิดประสิทธิ ภ าพสู งสุด นายกรัฐมนตรี โดยความเห็น ชอบของคณะรัฐมนตรีจึงไดมีการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และไดออกขอกําหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งกําหนดขอ 12 วรรคสอง
กําหนดใหยังคงใหเปดสถานที่ทําการของสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ ในวันและเวลา
ราชการปกติ เวนแตที่มีประกาศใหเปดหรืองดดําเนินการไปกอนแลว ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน
และมิใหประชาชนตองเสียประโยชนหรือละเมิดกฎหมายที่มีกําหนดเวลาใหตองปฏิบัติ แตควรอํานวยความสะดวก
แกผูปฏิบัติงาน และใหเพิ่มบริการอํานวยความสะดวกแกประชาชน เชน การงดเวนการกําหนดใหประชาชนตองมา
แสดงตน หรือยกเวน ขยายเวลา งดหรือลดหยอนคาธรรมเนียมภายใตกรอบกฎหมาย เปนตน
2. โดยที่การใหบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล และ
บัตรประจํ าตั วประชาชน บางกรณี ประชาชนผูขอรับบริการจะต องเสี ยคาธรรมเนี ยมตามที่ กฎหมายกํ าหนด
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ดังนั้น เพื่อใหความชวยเหลือ บรรทาความเดือดรอน และลดภาระคาใชจายของประชาชนที่ตองเสียคาธรรมเนียมใน
การติ ดต อขอรับ บริการเกี่ย วกับ การทะเบี ยนดั งกลาว มท. จึงสมควรยกเวน คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียน
ราษฎร ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล และบัตรประจําตัวประชาชนใหแกประชาชนที่ขอรับบริการในชวง
สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และในสถานการณที่เกิดสาธารณภัยอื่น
3. มท. ไดรายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 วา มาตรการยกเวน ค าธรรมเนี ยมและลดค าธรรมเนี ยมเกี่ ยวกั บ ทะเบี ย นราษฎร ทะเบี ยนครอบครั ว
ทะเบี ย นชื่ อ บุ ค คล และบั ต รประจํ าตั ว ประชาชนให แ กป ระชาชนดั งกล าว จะทํ า ให รัฐสู ญ เสี ย รายได ป ระมาณ
50,242,528.33 บาทตอเดือน แตจะเปนการชวยบรรเทาความเดือดรอน ลดภาระคาใชจายของประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) และในช ว ง
สถานการณที่เกิดสาธารณภัยอื่นใหแกประชาชน
เศรษฐกิจ - สังคม
8. เรื่อง การเพิ่มเงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน
ฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ เปนกรณีพิเศษ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบในหลักการให กระทรวงมหาดไทย (มท.) พิ จารณาคาตอบแทนให กับ
กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและผูชวยผูใหญบานฝายรักษา
ความสงบ ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ลักษณะเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน เปนระยะเวลา 7 เดือน โดยใหพิจารณาอัตราเงินเพิ่มพิเศษเทาที่จําเปนและเหมาะสม
ในการปฏิบัติหนาที่แตละตําแหนง เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจํา
ตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญ บานฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ซึ่งมีบทบาท ความ
รับผิดชอบ และเปนกลไกสําคัญในการบูรณาการและขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ ในการปองกัน ควบคุม และลดความ
เสี่ยง มิใหสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขยายตัวออกไปในวงกวาง
อยางมีนัยสําคัญ
สําหรับหลักเกณฑการไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับกํานัน ผูใหญ บาน แพทยประจําตําบล สารวัตร
กํานัน ผูชวยผูใหญ บานฝายปกครองและผูชวยผูใหญ บานฝายรักษาความสงบ เห็นควรใหกระทรวงการคลัง โดย
กรมบั ญ ชี กลาง จัดทํ าระเบี ยบหรือหลั กเกณฑ เพื่อรองรับ การเบิ กจายเงิน เพิ่ มพิเศษ โดยกําหนดเงื่อนไขเกี่ ย วกับ
หลักเกณฑการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษใหสอดคลองกับกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการจายเงินอื่นที่กําหนดใหจายเปน
รายเดือน ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สาระสําคัญของเรื่อง
มท. รายงานวา
1. ดวยในปจจุบันไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซึ่งเป น โรคระบาดใหญ ที่ เพิ่ งเกิ ดขึ้ น ใหม และเป น โรคติด ตออัน ตราย จึงเป น สถานการณ อัน กระทบตอความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งตองใชมาตารการเขมงวดและเรงดวนเพื่อควบคุมมิใหโรคแพรระบาด
ออกไปในวงกวาง โดยไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อใหการบริหารจัดการ
สถานการณการแพรระบาดในพื้นที่ระดับตําบล หมูบานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพทั้งในดานการปองกัน ควบคุมโรค
มท. จึงไดบูรณาการความรวมมือของบุคลากรทุกภาคสวน รวมถึงกํานัน ผูใหญ บาน แพทยประจําตําบล สารวัตร
กํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ที่มีบทบาทสําคัญในการนํานโยบาย
ของรัฐบาลและขอสั่งการตาง ๆ ทางราชการไปสูการปฏิบัติในพื้นที่ตําบล หมูบาน เพื่อรักษาไวซึ่งความปลอดภัยของ
ประชาชน และการดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน
2. มท. พิจารณาแลวเห็นวา กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน
ฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ มีฐานะเปนทั้งเจาหนาที่ของรัฐในการนํานโยบายของรัฐบาล
ไปสู การปฏิ บั ติ ในระดับ พื้ น ที่ ตํ าบล หมู บ าน และเป น ตัวแทนของประชาชนในการนํ าป ญ หาความเดือดรอนมาสู
กระบวนการแกไขปญหาของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไดประกาศแตงตั้งใหเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวเปนเจาพนักงานควบคุม
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โรคติดตอตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 เพื่อปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการแพรระบาด ตาม
ประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร ประกอบกับขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหง
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 สงผลใหเจาหนาที่ ของรัฐดังกลาวมี ภารกิจ
หนาที่ ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เชน เปนผูดําเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไวสังเกตในระดับหมูบาน
ตามที่คณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติกําหนด ดําเนินการเชิงรุกในการคนหา เฝาระวังคนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอ
การติดเชื้อ แจงเตือนราษฎรในหมูบานในฐานะเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ และแจงเจาหนาที่สาธารณสุขประจํา
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทราบ หากมีบุคคลที่เปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยเปนโรคติดเชื้อ และเปนหนึ่งใน
คณะทํางานของชุดปฏิบัติการระดับตําบล เพื่อปฏิบัติตามขอกําหนดในการหามบุคคลออกนอกเคหสถาน (ตั้งแตเวลา
22.00 – 04.00 น. และปรับเปน 23.00 – 03.00 น. ตามลําดับ) และบูรณาการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เพื่อคัด
กรองผูมาจากกลุมเสี่ ยงและวัดอุ ณ หภู มิรางกายผูสัญ จรเขา-ออกหมูบ าน จัดทําขอมูล ผูเดิน ทางเข าสู ห มูบ านเพื่ อ
ปองกันการแพรระบาด จัดตั้งดานคัดกรองชั่วคราวบริเวณเสนทางสัญจรหลักของหมูบาน เพื่อสํารวจบุคคลที่เดิน
ทางเขา-ออกหมูบาน และเดินสํารวจพื้นที่เปนรายครัวเรือนเพื่อตรวจสอบขอมูลอีกชั้นหนึ่งและรวบรวมขอมูลดังกลาว
จัดสงอําเภอ รวมถึงเปนผูสํารวจขอมูลผูไดรับผลกระทบจากมาตรการปองกันแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ฯลฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภารกิจความรับผิดชอบของเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวที่ไดดําเนินการใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเห็นไดวา ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความ
อดทน เสียสละ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน และปองกันการแพรระบาดไมใหเพิ่มมากขึ้น
3. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหเจาหนาที่ของ
รัฐดังกลาวในฐานะผูปกครองทองที่จะตองดูแลความสงบเรียบรอยในพื้นที่ตลอดเวลา ไมมีวันลาและวันหยุดราชการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับมอบหมายภารกิจเพิ่มมากขึ้น จึงตองเสียสละเวลาในการประกอบอาชีพสวนตัว จนสงผล
กระทบตอรายไดที่สมควรไดรับ อีกทั้งในปจจุบันเงินตอบแทนตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวยังคงไมสอดคลองกับ
สภาวะเศรษฐกิจและคาครองชีพที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวจําเปนตองออกคาใชจาย
เพื่อการปฏิบัติหนาที่ดวยตนเอง เชน คาพาหนะ คาน้ํามันรถ ฯลฯ อันอาจเปนสาเหตุของการบั่นทอนกําลังใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ได
มท. จึงเห็นควรเพิ่มเงินตอบแทนตําแหนงเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร
ภาครัฐดังกลาว ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ไดปฏิบัติหนาที่ดวย
ความอดทน เสี ยสละเพื่ อบรรเทาความเดื อดรอนใหแกป ระชาชน ป องกัน การแพรระบาดไมใหเพิ่มมากขึ้น และ
ลดความเสี่ยงในการแพรระบาดเขาสูตําบล หมูบาน
ทั้ งนี้ กํานั น ผู ใหญ บ าน แพทยป ระจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญ บานฝายปกครอง และ
ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ มีจํานวนทั้งสิ้น 291,416 คน แบงเปน กํานัน 7,036 คน ผูใหญบาน 67,673 คน
แพทย ป ระจํ าตํ าบล 7,036 คน สารวั ต รกํ า นั น 14,072 คน ผู ช ว ยผู ใหญ บ านฝ ายปกครอง 149,418 คน และ
ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ 46,181 คน

9. เรื่อง การเสนอพื้นที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม เปนพื้นที่สงวนชีวมณฑลแหงใหม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหเสนอพื้นที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม เปนพื้นที่สงวนชีวมณฑล
แห งใหม ต อโครงการมนุ ษ ย และชี ว มณฑล ขององคการศึ กษา วิทยาศาสตร และวัฒ นธรรมแหงสหประชาชาติ
(ยูเนสโก) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. โครงการมนุ ษย และชี ว มณฑลของยู เนสโก [Man and the Biosphere (MAB) Programme]
กอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) มีวัตถุประสงคเพื่อวางแนวทางการพัฒนาความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
สิ่งแวดลอม บนพื้นฐานวิทยาศาสตรโดยมีพื้นที่สาธิตของโครงการดังกลาวกระจายอยูทั่วโลก เรียกวา พื้ นที่สงวน
ชีวมณฑล (Biosphere Reserve) ซึ่งอาจเปนพื้นที่ของระบบนิเวศภาคพื้นดิน ชายฝง พื้นน้ํา หรือประกอบดวยระบบ
นิเวศดังกลาวรวมกันในการประกาศจัดตั้งพื้นที่สงวนชีวมณฑล กรอบบัญญัติการดําเนินงานของเครือขายพื้นที่สงวน
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ชี ว มณฑลโลก (Statutory Framework of the World Network of Biosphere Reserves) ระบุ ว า พื้ น ที่ ส งวน
ชีวมณฑล ถูกประกาศจัดตั้งโดยคณะกรรมการสภาประสานงานระหวางชาติวาดวยโครงการดานมนุษยและชีวมณฑล
(International Coordinating Council of the Man and the Biosphere Programme: MAB – ICC) จากการ
เสนอของประเทศใด ๆ ที่ไดพิจารณาแลว พื้นที่สงวนชีวมณฑลยังคงอยูในอํานาจอธิปไตยของรัฐพื้นที่สงวนชีวมณฑล
ตั้งอยู และอยูภายใตกฎหมายของรัฐเทานั้น การแบงเขตการจัดการของพื้นที่สงวนชีวมณฑลจึงเปนเพียงการแบง
เขตการจัดการเพื่อเปนขอแนะนําใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของสําหรับพิจารณากิจกรรมที่จะดําเนินการในพื้นที่ เพื่อ
ประโยชนในการแสดงศักยภาพของพื้ น ที่ส งวนชีวมณฑลใน 3 บทบาทหนาที่ ไดแก (1) บทบาทดานการอนุรักษ
(Conservation) เปนพื้นที่ที่อนุรักษสงวนรักษาทรัพยากรพันธุกรรม ชนิดพันธุของสิ่งมีชีวิต และอนุรักษระบบนิเวศ
สภาพภูมิทัศน ตลอดจนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ (2) บทบาทดานการพัฒนา (Development) เปน
พื้นที่ที่สงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม และ (3) บทบาทดานการสนับสนุน
การวิจัยและการศึกษา (Logistic) เปนพื้นที่ที่สามารถใหการสนับสนุนการสาธิต การฝกอบรม และใหความรูเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม การศึกษาวิจัยและตรวจสอบปญหาที่เกี่ยวกับการอนุรักษและการพัฒนาอยางยั่งยืนในทุกระดับ ทั้งระดับ
ทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติซึ่งนับตั้งแตการริเริ่มโครงการโดยยูเนสโก โครงการไดผานการพัฒนาแนวคิด
และทิ ศทางของโครงการตามความท าทายที่ เป น กระแสโลกและส งผลต อการอยูรว มกั น ระหวางคนกั บ ธรรมชาติ
ปจจุบันมีพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลทั่วโลกจํานวน 701 แหง ใน 124 ประเทศ โดยพื้นที่สงวนชีวมณฑลในประเทศไทย
มีจํานวน 4 แหง ดังนี้ 1) พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ขึ้นทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2519 2) พื้นที่
สงวนชีวมณฑลแมสา – คอกมา จังหวัดเชียงใหม ขึ้นทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2520 3) พื้นที่สงวนชีวมณฑลปาสักหวยทาก
จังหวัดลําปาง ขึ้ น ทะเบี ยนเมื่ อ พ.ศ. 2520 และ 4) พื้น ที่สงวนชีวมณฑลระนอง จังหวัดระนอง ขึ้นทะเบียนเมื่อ
พ.ศ. 2540
2. คณะกรรมการโครงการมนุ ษ ย แ ละชี ว มณฑล ของคณะกรรมการแห งชาติ ว าด ว ยการศึ กษา
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ
2559 (ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธาน) ไดมีมติใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พั น ธุ พื ช ในฐานะฝ ายเลขานุ การฯ พิ จ ารณาพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเป น ไปได ในการดํ าเนิ น การตามโครงการมนุ ษ ย แ ละ
ชีวมณฑลและเสนอขอจัดตั้งเปนพื้นที่สงวนชีวมณฑลเพิ่มเติม
10. เรื่อง การกู เงิน เพื่ อบรรเทาการขาดสภาพคลอง หรือเพื่อใชเปน ทุน หมุน เวียนในการดําเนินกิจการทั่วไป
จํานวน 2,000 ลานบาท โดยกระทรวงการคลังค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหการเคหะแหงชาติ (กคช.) กูเงินเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคลองหรือ
เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการทั่วไป จํานวน 2,000 ลานบาท ภายใตแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจําป งบประมาณ 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยมีกระทรวงการคลั ง (กค.) ประกัน เงินตนและดอกเบี้ ย ตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) เสนอ และให กคช. รับความเห็นของ กค. ไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
พม.รายงานวา
1. สื บเนื่องจากสถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผูติด เชื้อและ
เสียชีวิตเปนจํานวนมาก สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนวงกวาง และสงผลกระทบตอประชาชน
ทั้ งทางตรงและทางอ อ ม เช น การดํ ารงชี วิ ต การประกอบอาชี พ และหารายได เป น ตน ดั งนั้น กคช. จึงไดออก
มาตรการเรงดวนในการชวยเหลือและบรรเทาปญหาความเดือดรอนใหแกลูกคาของ กคช. ที่ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณดังกลาว ซึ่งสวนใหญเปนประชาชนกลุมผูมีรายไดนอย เปนระยะเวลา 3 เดือน (เดือนเมษายน – มิถุนายน
2563) โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้
มาตรการ
1. พักชําระหนี้คาเชาซื้อ

กลุมเปาหมาย/รายละเอียด
ลู ก ค า สั ญ ญาเช า ซื้ อ อาคาร/อาคารพร อ มที่ ดิ น /ที่ ดิ น แปลงโล ง
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(สัญญาเชาซื้อจะถูกขยายเวลาออกไป 3 เดือน)
2. ปลอดคาเชา
1. ลูกคาสัญญาเชาอาคาร/อาคารพรอมที่ดิน/ที่ดิน
2. แผงตลาดรานคารายยอยที่ทําสัญญาตรงกับ กคช.
3. ผูเชารายยอยที่ทําสัญญาเชากับผูเชาเหมาอาคาร
3. ลดคาเชาลงรอยละ 50
ผูเชารายยอยในพลาซาหรือตลาดเชาเหมา
(กําหนดใหผูเชารายใหญตองลดคาเชาใหผูเชารายยอยไมนอยกวาที่
กคช. ใหสวนลด)
4. พักชําระเงินมัดจํา/เงินจอง (เงินดาวน) ลูกคาสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาจอง
(สัญญาจะถูกขยายระยะเวลาออกไปอีก 3 เดือน)
หมายเหตุ มาตรการชวยเหลือลูกคา กคช. ที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขางตน กคช. ชวยเหลือเฉพาะคาเชาซื้อและคาเชาเทานั้น ไมรวมถึงคาน้ํา คาภาษีโรงเรือน คาใชจายสวนกลาง คา
ดูแลชุมชน คาปรับตามสัญญาจากการชําระคาเชาซื้อ/คาเชาลาชาของงวดที่คางชําระกอนมีมาตรการ ซึ่งตองชําระ
ตามเงื่อนไขสัญญาปกติ
2. กคช. เห็นวา หากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีระยะเวลายาวนาน กคช.
จะได รับ ผลกระทบจากการขายโครงการ การรับ ชําระค าเชา และคาเชาซื้ อที่ต่ํ ากวาแผนอยางมีนัย สําคั ญ ดั งนั้ น
เพื่ อให กคช. มีสภาพคล องเพี ย งพอรองรับ การบริห ารงานไดอยางต อเนื่ อง ไม ห ยุด ชะงักในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ ง
จึงมีความจําเปนตองขอปรับปรุงแผนการกูเงินโดยปรับเพิ่มวงเงินกูเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคลอง หรือเพื่อใชเปน
ทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการทั่วไป จํานวน 2,000 ลานบาท เพื่อใหมีสภาพคลองในจํานวนที่เหมาะสมตอ
การดําเนินงาน โดย กค. ค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ย ซึ่งคณะกรรมการการเคหะแหงชาติไดมีมติอนุมัติแลวในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 อนุมัติ
การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ซึ่งรวมถึงการปรับเพิ่มเงินกูของ กคช.
แลว
11. เรื่อง การสงคืนพื้นที่สวนปาคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ 366 ไร 78 ตารางวา ใหกรมปาไม เพื่อนําพื้นที่
เขาสูกระบวนการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการสงคืนพื้นที่สวนปาคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ 366 ไร 78 ตารางวา
ใหกรมปาไม เพื่อนําพื้นที่เขาสูกระบวนการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใตคณะกรรมการนโยบาย
ที่ ดิ น แห ง ชาติ (คทช.) ต อ ไป ตามที่ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม (ทส.) เสนอ และให ทส.
รับความเห็นหนวยงานที่เกี่ยวของไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย

สาระสําคัญของเรื่อง
ทส. รายงานวา
1. เรื่อง การสงคืนพื้นที่สวนปาคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ 366 ไร 78 ตารางวา ใหกรมปาไม
เพื่อนําพื้นที่เขาสูกระบวนการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล มีความเปนมา ดังนี้
ลําดับ
ชวงเวลา
รายละเอียดเหตุการณ
1
ป 2516 - 2525
กรมปาไมไดคัดเลือกพื้น ที่ป ลูกสรางสวนปา เพื่อให อ.อ.ป. ไมปลูก
ทดแทนเงื่อนไขสัมปทานของบริษัท ชัยภูมิทําไม จํากัด โดยคัดเลือก
บริเวณพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาภูซําผักหนาม ตําบลทุงพระ
อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเปนเขตปาสงวนแหงชาติให อ.อ.ป.
ปลู ก ป า จํ า นวน 20,000 ไร เริ่ ม ปลู ก ในป 2521 และได จั ด ตั้ ง
หมูบานปาไมและรวบรวมราษฎรที่ทําไรเลื่อนลอยในเขตปาสงวน
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2

8 มิถุนายน 2538

3

ป 2547

4

25 กันยายน 2551

5

ป 2552

6

ป 2552

7

22 กรกฎาคม 2552

แหงชาติ เขาเปนสมาชิกหมูบานปาไม จัดพื้นที่อาศัยครอบครัวละ 1
ไร จัดระบบสาธารณู ป โภค สรางวัดและโรงเรีย น ใหห มูบานป าไม
ดํ าเนิ น การปลู ก สรางสวนป าโดยจางแรงงานสมาชิ กหมูบ านป าไม
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2525 จึงหยุดปลูกขยาย ไดพื้นที่ปารวม 4,401
ไร สวนพื้นที่ที่เหลือจํานวน 15,599 ไร มีราษฎรอางสิทธิครอบครอง
ทําประโยชนมากอน
หมายเหตุ 1: การรวบรวมราษฎรใหเขามาอยูในพื้นที่มีวัตถุประสงค
เพื่อใหราษฎรมีสวนรวมในการปกปองปาไมโดยราษฎรสามารถปลูก
พืชบางชนิดเพื่อหาเลี้ยงชีพและรับเงินจากหนวยงานที่เกี่ยวของเปน
รางวัลในการดูแลพื้นที่
หมายเหตุ 2: นับตั้งแตลําดับที่ 2 เปนตนไปเปนเหตุการณที่เกี่ยวของ
กับบริเวณพื้นที่ 4,401 ไร เทานั้น
อ.อ.ป. ไดรับมอบพื้นที่สวนปาคอนสารมาดูแลรักษาและใชประโยชน
จากกรมปาไม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535
เครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย (คปท.) รวมตัวเรียกรองขอ
ที่ ดิ น ทํ า กิ น โดยอ า งว า สวนป า และป า สงวนแห ง ชาติ ป า ภู ซํ า
ผักหนามทับที่ดินทํากินของตน
หมายเหตุ: คปท. มีสมาชิกทั้งหมด 31 คน
คณะอนุกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดชัยภูมิ ใน
คณะกรรมการแก ไขป ญ หาการบุ ก รุก ที่ ดิ น ของรั ฐ (กบร.) ได มีก าร
ประชุ ม โดยมีมติใหพิสูจ นสิทธิ์ โดยหนว ยงานเจาของพื้น ที่ จะออก
คําสั่งทางปกครองตามผลที่ไดจากการพิสูจนสิทธิ์ หากราษฎรไมพอใจ
สามารถฟองศาลปกครองได แตปรากฎวาไมมีราษฏรที่รองเรียนเขา
รวมกระบวนการพิสูจนสิทธิ์แมแตรายเดียว
กลุม คปท. และบริวารไดรวมกันบุกรุกเขาไปครอบครองที่ดินสวน
ป า คอนสารเนื้ อ ที่ 84 ไร (ในพื้ น ที่ ป า 4,401 ไร ข า งต น ) คณะ
เจ าหนาที่ ที่เกี่ ยวข องได เจรจาใหราษฎรกลุมดังกลาวออกจากพื้ น ที่
เนื่ อ งจากเป น การกระทํ า ผิ ด กฎหมายแต ร าษฎรกลุ ม นี้ ไม ยิ น ยอม
กลั บ ปลู ก สรางบ านเรือน ที่ พั ก อาศั ย ในลัก ษณะถาวรและกึ่งถาวร
นอกจากนี้ยังไดปลูกพืชผลการเกษตรและตั้งชื่อบริเวณที่เขาไปบุกรุก
วา “ชุมชนบอแกว”
หมายเหตุ : กลุ ม ผู บุ ก รุ ก ป า หรื อ ราษฎรชุ ม ชนบ อ แก ว มี จํ า นวน
ประมาณ 200 คน โดยภาครัฐสามารถสืบหาตัวตนไดเพียง 31 คน ซึ่ง
เปนสมาชิก คปท. เทานั้น
คปท. ไดยื่นขอเรียกรองใหยกเลิกสวนปาคอนสารโดยเด็ดขาดและ
ดําเนินการจัดสรรที่ดินทํากินแกราษฎรผูเดือดรอนโดยดําเนินการ
ตามแนวทางโฉนดชุมชน โดยเรียกรองพื้ นที่ดํ าเนิน การโฉนดชุมชน
ในพื้ น ที่ ส วนป าคอนสาร จํ านวน 1,500 ไร (ในพื้ น ที่ ป า 4,401 ไร
ขางตน) โดยอางวาตําบลทุงพระไดประชาคมตําบลทุกหมูบาน มีมติ
ให ย กเลิ กสวนป า คอนสารและดํ า เนิ น การจั ด สรรที่ ดิ น ให ร าษฎร
ผูเดือดรอน
ราษฎรตําบลทุงพระ (ตามที่ คปท. กลาวอางถึงในลําดับ 6) จํานวน
81 คน ไดมีบันทึกขอแยงสิทธิคัดคานผลการประชุมประชาคมตําบล
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ป 2553 – 2562

9

13 สิงหาคม 2562

10

27 กันยายน 2562

11

30 กันยายน 2562

ทุ ง พระที่ อ า งว า มี ม ติ ให ย กเลิ ก สวนป า คอนสารเนื่ อ งจากราษฎร
กลุมดังกลาวไมเคยทราบวามีการประชาคมใหยกเลิกสวนปาคอนสาร
และไมเคยลงลายมือชื่อในกรณี ดังกลาว การปรากฏลายมือชื่อของ
ราษฎรกลุมดังกลาวเปนการสรางเอกสารเท็จ
ศาลจังหวัด ภู เขี ยวไดตัด สิ น ให จําเลยและบริ วาร (ราษฎรชุ มชน
บอแกว) ออกจากสวนปาคอนสารใหรื้อถอนสิ่งปลูกสรางและตนไมที่
จําเลยและบริวารไดนําไปปลูกไวในพื้นที่พิพาทปรับสภาพพื้นที่สวนปา
ใหกลับคืนสูสภาพเดิม หามจําเลยและบริวารเขาเกี่ยวของในพื้นที่
สวนปาคอนสารทั้งหมดอีกตอไป โดยศาลอุทธรณและศาลฎีกายืน
ตามคําพิพากษาศาลชั้นตน ตอมาศาลจังหวัดภูเขียวไดนัดฟงคําสั่ง
และคํ า พิ พ ากษาศาลฎี ก าเมื่ อ วั น ที่ 29 มกราคม 2562 มี คํ า สั่ งว า
“ใหคูความปฏิบัติตามคําพิพากษาภายใน 30 วัน มิฉะนั้นอาจถูกยึด
ทรัพย ถูกจับ จําขัง หรือบังคับคดีตามกฎหมาย” ศาลฎีกาพิพากษา
ถือเปนที่สุด ทุกฝายตองปฏิบัติตาม จะดําเนินการจัดที่ดินทํากินใน
บริเวณที่ศาลพิพากษาแลวมิไดเนื่องจากจะเปนการขัดอํานาจศาล
หมายเหตุ 1: จําเลยคื อ สมาชิ ก คปท. 31 คน บริว าร คือราษฎร
ชุมชนบอแกวที่ไมใชกลุม คปท. (กลุมที่ภาครัฐไมสามารถสืบหาตัวตน
ได) ประมาณ 170 คน รวมประมาณ 200 คน
หมายเหตุ 2: ตอมามีการขยายระยะเวลาบังคับคดีรวม 5 ครั้ง จนถึง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ปลั ดกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล อม รองเลขาธิการ
นายกรั ฐ มนตรี หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง และตั ว แทนของ ขปส. ได
ประชุมรวมกันในกรณีสวนปาคอนสาร โดยสรุปไดวาใหกลุมราษฎร
ออกจากพื้ น ที่ พิ พ าท เนื่ อ งจากคํ า พิ พ ากษาศาลถึ ง ที่ สุ ด แล ว
หากราษฎรมี คุณ สมบั ติตามหลักเกณฑ คทช. ให ห น วยงานของรั ฐ
จัดหาที่ดินภายนอกสวนปาเพื่อจัดที่ดินใหราษฎรตอไป เนื่องจากที่ดิน
สวนปาคอนสารไมเขาหลักเกณฑ (มีภาระผูกพันตามกฎหมาย)
หมายเหตุ : คปท. ได เ ข า ร ว มกั บ ขปส. โดย ขปส. (ขบวนการ
ประชาชนเพื่ อ สั ง คมที่ เ ป น ธรรมหรื อ P-Move) เป น องค ก าร
ภาคประชาชนที่ รวบรวมเครือขายและกลุ มผู ไดรั บ ความเดื อดรอน
ตาง ๆ ไวดวยกัน เชน ปญหาที่ดินทํากิน ปญหาสิทธิมนุษยชน เปนตน
ทั้ งนี้ ป จ จุ บั น มี ป ระ เด็ น ป ญ ห าระ ห ว างภ าค รั ฐ กั บ ข ป ส .
รวม 266 กรณี (ขอมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2563)
ตัวแทนกํานันและผูใหญ บานตําบลทุงพระ อําเภอคอนสาร จังหวัด
ชั ย ภู มิ ได ยื่ น หนั ง สื อ ถึ ง ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ โดยระบุ ว า
(1) คณะกรรมการตําบลทุงพระไดเคยจัดประชุมประชาคม แตกลุม
ผูเรียกรองไมประสานความรวมมืออยางแทจริง และ (2) ใหรายชื่อ
ผูเรีย กรองที่ คัดกรองแลว เขาสูกระบวนการประชาคมหมูบ านและ
สภาตํ าบลเพื่ อรับ รองกอ นมี ก ารยื่น รายชื่อ รับ รองการจัด การที่ ดิ น
ตอไป
ตัว แทนกลุ ม ขปส. ได ยื่น รายชื่อตอจังหวัดชัย ภู มิจํานวน 131 ราย
เพื่ อ คั ด กรองคุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ การจั ด ที่ กิ น ทํ ากิ น ให ชุ ม ชน
ตามนโยบายรัฐบาล
หมายเหตุ: บุ คคล 131 รายดังกลาว เปน สวนหนึ่งของกลุมราษฎร

18
ชุมชนบอแกวจํานวนประมาณ 200 คน
12
13 ธันวาคม 2562
คณะกรรมการตําบลทุงพระ ซึ่งประกอบดวยฝายปกครอง กํานัน
ผู ใหญ บ าน จํานวน 10 หมูบา น ในตํ าบลทุ งพระขอคัด คา นการ
สํ า รวจที่ ดิ น เพื่ อ มอบให ก ลุ ม ราษฎรชุ ม ชนบ อ แก ว อี กทั้ งเห็ น ว า
(1) ไม ควรยกที่ ดิ น ให บุ ค คลอื่ น ที่ ไม ใช ร าษฎรในพื้ น ที่ ตํ าบลทุ งพระ
(2) บุคคลที่ศาลพิพากษาใหออกจากพื้นที่สวนปาคอนสารที่มีรายชื่อ
ในการพิจารณาจัดที่ดินทํากินตามแนวทางการจัดการที่ดินทํากินให
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ไมควรนํามาพิจารณาจัดที่ดินทํากินตาม
แนวทางการจั ด การที่ ดิ น ทํ ากิ น ให ชุ มชนตามนโยบายรั ฐ บาล และ
(3) ควรพิจารณารายชื่อราษฎรผูสมควรไดรับสิทธิ์จากการคัดกรอง
ของฝายปกครองและคณะกรรมการตําบลทุงพระ กอนเปนอันดับแรก
และขอให คทช. ไดรวมกันพิจารณากําหนดพื้นที่อื่นที่มิใชพื้นที่สวนปา
คอนสาร เพื่อไมใหเกิดความขัดแยงของราษฎรในตําบลทุงพระ และ
การอยูรวมกันอยางเปนปกติสุขตอไป
2. อ.อ.ป. พรอมหนวยงานที่เกี่ยวของไดทําการสํารวจตรวจสอบพื้นที่สวนปาคอนสารและไดรวมกัน
จัดทําแผนที่สวนปาคอนสารที่จะสงมอบใหกับกรมปาไม (เพื่อสงมอบให ขปส.) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 จํานวน
7 แปลง รวมพื้นที่ 366 – 0 – 78 ไร (ในพื้นที่ปา 4,401 ไร ขางตน) ดังนี้
2.1 แปลงที่ 1 แปลงป 2524 พื้นที่ 51 – 3 – 10 ไร
2.2 แปลงที่ 2 แปลงป 2522 พื้นที่ 86 – 2 – 04 ไร
2.3 แปลงที่ 3 ประกอบด วยแปลงป 2522 พื้ น ที่ 23 – 2 - 82 ไร และแปลงป 2523 พื้ น ที่
89 – 2 – 93 ไร
2.4 แปลงที่ 4 แปลงป 2523 พื้นที่ 43 – 0 – 70 ไร
2.5 แปลงที่ 5 แปลงป 2523 พื้นที่ 13 – 3 – 49 ไร
2.6 แปลงที่ 6 ประกอบดวยแปลงป 2522 พื้นที่ 36 – 1 – 62 ไร
2.7 แปลงที่ 7 แปลงป 2522 พื้นที่ 21 – 0 – 08 ไร
3. คณะกรรมการขององค ก ารอุ ต สาหกรรมป า ไม ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 11/2562 เมื่ อ วั น ที่
28 พฤศจิกายน 2562 มี มติ เห็ น ชอบให สงมอบพื้ น ที่ส วนปาคอนสารจํ านวน 366 – 0 – 78 ไร ให กับ กรมป าไม
เพื่อนําพื้นที่ดังกลาวเขาสูกระบวนการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาลตามขั้นตอนตาง ๆ ตอไป
4. คณะกรรมการแก ไขป ญ หาของขบวนการประชาชนเพื่ อ สั งคมที่ เป น ธรรม ในคราวประชุ ม
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เพื่อติดตามเรงรัดผลการดําเนินการแกไขปญหากรณีเรงดวน 16 กรณี
ซึ่งรวมถึงกรณี การปลูกสรางสวนป าคอนสารทับ ที่ดินทํากินและที่ อยูอาศัย ตําบลทุงพระ อําเภอคอนสาร จังหวัด
ชัยภูมิ ซึ่งใหเรงรัดดําเนินการแกไขปญหาโดยเรงดวน ที่ประชุมมีความเห็นใหองคการอุตสาหกรรมปาไม เรงรัดการ
สงคืนพื้นที่ 366 ไร 78 ตารางวา เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบโดยเร็ว
12. เรื่อง การเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไม และขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณี
ที่ปรากฏวายังมีสวนราชการใดเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมกอนไดรับอนุญาต
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.)
เสนอดังนี้
1. เห็นชอบมาตรการเพื่อแกไขปญหากรณีที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ เขาทําประโยชนใน
พื้นที่ปาไมกอนไดรับอนุญาต และใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
2. ให ส ว นราชการหรือหน ว ยงานของรัฐ ที่ดําเนิน การตามมาตรการเพื่ อแก ไขป ญ หากรณี ที่ ส ว น
ราชการหรือหนวยงานของรัฐ เขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมกอนไดรับอนุญาต ไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523
สาระสําคัญของเรื่อง
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1. ทส. ไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยไดจัดประชุมเรื่อง หารือ
การเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมและขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏวายัง
มีสวนราชการใดเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมกอนไดรับอนุญาต เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (โดยมีปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนประธาน) และมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมการประชุมหารือฯ ไดแก ทส.
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและกรมปาไม) กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) (กรมชลประทาน) กระทรวง
คมนาคม (คค.) (กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท) กระทรวงมหาดไทย (มท.) (กรมการปกครองและกรม
สงเสริม การปกครองท องถิ่ น ) กระทรวงศึ ก ษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) (กรมอนามัย ) สํานัก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) และการประปา
สวนภูมิภาค ซึ่งในที่ประชุมไดรับทราบรายงานขอมูลกรณีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐเขาทําประโยชนใน
พื้นที่ปาไมกอนไดรับอนุญาตและไดดําเนินงานเสร็จเรียบรอยแลว หรือกําลังอยูในระหวางดําเนินงาน โดยยังมิไดรับ
อนุ ญ าตให ใช พื้ น ที่ ต ามระเบี ย บและกฎหมายที่ เกี่ ย วกั บ การป าไม จํ า นวน 22,688 แห ง ซึ่ งต อมากรมป าไม ได
รวบรวมและตรวจสอบขอมูลดังกลาว พบวามีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่เขาไปทําประโยชนในพื้นที่ปาไม
กอนไดรับอนุญาตใน 74 จังหวัด จํานวน 31,179 แหง ดังนี้
ลักษณะของแผนงาน/โครงการ
จํานวน (แหง)
ขอมูลที่หนวยงาน
กรมปาไมรวบรวมและ
รายงาน
ตรวจสอบ*
1. โครงการเกี่ยวกับการสราง/ปรับปรุงถนน
4,610
9,560
2. โครงการเพื่อกิจการชลประทาน (อางเก็บน้ํา ฝาย
1,822
2,232
ระบบสงน้ํา ฯลฯ)
3. โครงการระบบประปา/แนวเดินทอระบบประปา
1,572
1,004
4. สถานที่สาธารณะอื่น ๆ (หองน้ําสาธารณะ สนาม
1,311
923
กีฬา ลานกิจกรรมเอนกประสงค ศาลาเอนกประสงค
ฯลฯ)
5. สถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
917
10,401
มหาวิทยาลัย ฯลฯ)
6. ที่ตั้งสํานักงาน/อาคารปฏิบัติงาน/บานพัก ของ
777
1,608
หนวยงานราชการ
7. โครงการจัดการขยะ (บอขยะ หลุมกลบขยะ ฯลฯ)
432
774
8. เพื่อกิจการเกี่ยวกับแหลงน้ํา (อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
399
1,519
ฝายน้ําลน ฯลฯ)
9. สถานบริการดานสาธารณสุข
286
895
10. เพื่อกอสรางวัด
260
387
11. โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบไฟฟา
254
253
12. สถานปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา (ลานปฏิบัติธรรม
222
157
โบสถคริสต มัสยิด)
13. เพื่อกิจการสงเสริม/ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
91
150
14. กิจการของสํานักงานตํารวจแหชาติ
84
142
15. เพื่อการเกษตร
43
16. เพื่อกิจการทางทะเล (ทาเทียบเรือ เขื่อนกั้นคลื่น
35
173
ฯลฯ)
17. ปลูกสรางสวนปา (อ.อ.ป.)
26
237
18. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
20
522
19. โครงการอนุกรักษทรัพยากรธรรมชาติ
15
8
(สิ่งแวดลอม สภาวะทางอากาศ ฯลฯ)
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20. เพื่อกิจการโทรคมนาคม
13
14
21. สถานีเพาะพันธุ ศึกษาวิจัย และดูแล พืช/สัตว
11
33
22. กิจการของโครงการหลวง
40
23. กิจการรถไฟ
6
24. ไมระบุ/อื่น ๆ
9,488
141
* หมายเหตุ – ขอมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 และกรมปาไมไดจําแนกประเภทโครงการเปน 24 กิจกรรม (เพิ่มจาก
ขอมูลที่สวนราชการรายงานในที่ประชุมหารือฯ คือ กิจการของโครงการหลวงและกิจการรถไฟ)
2. เพื่อเปนการแกไขปญหากรณีที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไม
กอนไดรับอนุญาตใหถูกตองตามระเบียบและกฎหมายวาดวยการปาไม ทส. โดยกรมปาไมจึงไดเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบมาตรการเพื่อแกไขปญหากรณีที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ เขาทําประโยชน
ในพื้นที่ปาไมกอนไดรับอนุญาต และใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ เขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมกอนไดรับ
อนุญาต และใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป ดังนี้
2.1 การเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมทุกกรณีของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ได
ดําเนินการเรียบรอยแลว หรือกําลังอยูในระหวางดําเนินการโดยไมไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ เห็นควรผอนผันใหสวน
ราชการหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการตอไปได โดยใหสวนราชการหรือองคการของรัฐดําเนินการใหถูกตองตาม
ระเบียบและกฎหมายวาดวยการปาไมตอไป ทั้งนี้ ใหพิจารณาเฉพาะสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ไดย่ืนคํา
ขออนุญาตไวแลว หรือยื่นคําขออนุญาตเขาทําประโยชนภายใน 180 วัน นับตั้งแตคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
2.2 กรณีที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดล อม (รายงาน Environmental Impact Assessment : รายงาน EIA) ของโครงการประเภทต าง ๆ ตาม
แนวทางปฎิบัติที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดกําหนดไวกอนการเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมทุกกรณีของ
สวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐที่ไดดําเนินงานเสร็จเรียบรอยแลว หรือกําลังอยูในระหวางดําเนินงานโดยไมไดรับ
อนุญาตใหใชพื้นที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับการปาไม ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐตองเสนอ
รายงาน EIA ใหถูกตองตามระเบียบและกฎหมายตอไป
2.3 การเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมของสวนราชการหรือองคการของรัฐทุกกรณีจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปาไม โดยจะตองไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ปาไมกอน จึงจะเขาดําเนินการได หาก
ปรากฏวายังมีสวนราชการหรือองคการของรัฐใดเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมกอนไดรับอนุญาตอีก ซึ่งเปนการปฏิบัติ
ไมชอบดวยกฎหมายวาดวยการปาไม เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามขอ 2.1 และ 2.2 แลว ใหกรมปา
ไมพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายโดยเครงครัด
2.4 มิใหสวนราชการทุกหนวยงานจัดสรรงบประมาณใหแกโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่
ปาไมที่ยังไมไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ปาไม
2.5 ในกรณี ฉุ กเฉิ น และมี ค วามจํา เป น ในการปรับปรุงและซ อมแซมเพื่ อแกไขความ
เดือดรอนของราษฎร ใหสามารถดําเนินการไปพลางกอนไดและแจงใหกรมปาไมทราบภายหลัง ตัวอยางเชน กรณี
เกิดเสนทางหรือถนนที่ยังไมไดรับอนุญาต ถูกน้ําไหลบาทําใหทางขาด ประชาชนจํานวนมากไดรับความเดือดรอนซึ่ง
ตองเปนกรณีฉุกเฉินและจําเปนจริง ๆ
ทั้งนี้ ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ดําเนินการตามมาตรการขางตน ไดรับการ
ยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 (เรื่อง การเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไม)
3. นอกจากนี้ กรมป าไม ได ป รั บ ปรุ งแก ไขกฎหมาย ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ และขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ที่
เกี่ ยวข องในการอนุ ญ าตใช พื้ น ที่ ป าไม ของส ว นราชการและหนวยงานของรัฐรวมทั้ งของเอกชน โดยไดวางกรอบ
แนวทางปฏิ บั ติ และหลั กเกณฑ วิธีการ ให เหมาะสมกับ ประเภทการใชป ระโยชนพื้นที่ปาไมเพื่อใหส อดคลองกับ
สถานการณ นโยบาย แผนการบริหารจัดการทรัพยากรปาไม และกําหนดประเภทและขอบเขตหลักเกณฑ วิธีการ
เงื่อนไขการขออนุญาต และการอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไมทุกประเภท1
......................................................
1 ปจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุญาตใชพื้นที่ปาไมของสวนราชการและหนวยงานของรัฐรวมทั้งของเอกชน
ซึ่งจําแนกตามลักษณะของพื้นที่ คือ พื้นที่ปาสงวนแหงชาติและพื้นที่ปาไม ดังนี้
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กรณีขออนุญาตใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จะตองพิจารณาตามมาตรา 13/1 และมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปา
สงวนแห งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่ งแก ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติ ป าสงวนแห งชาติ (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2559 ได แ ก
(1) ระเบี ยบคณะกรรมการฯ วาดว ยหลั กเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใชพื้น ที่เปน สถานปฏิบัติงานหรือเพื่ อ
ประโยชน อื่น ของส ว นราชการหรื อหน วยงานของรั ฐ ภายในเขตป าสงวนแห งชาติ พ.ศ. 2563 (2) ระเบี ย บคณะ
กรรมการฯ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยใน
เขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2563 และ (3) ระเบียบคณะกรรมการฯ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตใหใชพื้นที่เพื่อโครงการจัดใหมีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่และบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ
และโครงการจัดใหมีบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในพื้นที่หางไกล ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2561
กรณี ขออนุญ าตใชพื้นที่ปาตามมาตรา 4 (1) แหงพระราชบั ญญั ติปาไม พุทธศักราช 2484 จะตองพิจารณาตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชนในเขตปา พ.ศ. 2558
ทั้งนี้ เรื่องที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอมาในครั้งนี้เปนการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวามคม 2559 (เรื่อง ขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ใน
กรณี จังหวัดอุตรดิตถ ขอใชพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติปาน้ําปาด เพื่อกอสรางตลาดการคาชายแดน ณ ชองภู ดู
ทองที่จังหวัดอุตรดิตถ) ที่มอบหมายให ทส. (กรมปาไม) เรงรัดการตรวจสอบการเขาใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติของ
สวนราชการและหนวยงานของรัฐทั้งหมดที่ยังมิไดขออนุมัติการเขาใชพื้นที่ใหครบถวนทุกกรณีในภาพรวมของ
ประเทศ พรอมทั้ งให ทส. ประสานกั บ ส วนราชการและหน วยงานของรัฐดังกล าว เพื่ อดํ าเนิ น การให ถูกตองตาม
ขั้นตอนและเปนไปตามบทบัญญัติของกฏหมายที่เกี่ยวของตอไป เนื่องจากกรณีการขอใชพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาน้ํ าปาดเพื่อกอสรางตลาดการคาชายแดน ณ ช องภูดู นั้ น ปรากฏขอเท็จจริงวา หน วยงานเจาของโครงการได
ดําเนินการกอสรางไปแลวกอนไดรับอนุญาตใหเขาใชพื้นที่ตามกฎหมายวาดวยการปาไม รวมทั้งไมไดดําเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 (เรื่อง การเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไม) ซึ่งกําหนดใหสวนราชการ
ตาง ๆ ที่ตองการเขาทําประโยชนพื้นที่ปาไมจะตองปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับปาไม คือ จะตองไดรับอนุมติใหใช
พื้นที่จาก ทส. กอน จึงจะเขาไปดําเนิน การได อยางไรก็ดี การเขาไปใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดังกลาวของจังหวัด
อุต รดิตถเพื่อกอสรางตลาดการคาชายแดน ณ ชองภูดู มีความสําคัญตอเศรษฐกิจและความมั่น คงของประเทศ
อีกทั้งยังเปนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล คณะรัฐมนตรีจึงไดใหความเห็นชอบให ทส. ไดรับการยกเวนการ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (8 กรกฎาคม 2523) โดยให ทส. และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามกฎหมาย
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของตอไป
ต อ มา ทส. (กรมป า ไม ) ได ต รวจสอบแล ว พบว า มี ส ว นราชการและหน ว ยงานของรั ฐ เข า ทํ า
ประโยชน ในพื้ น ที่ ป าไม2 โดยยั งไม ได ขออนุ ญ าตเขาใชพื้ น ที่ ต ามบทบัญ ญั ติวา ดวยการปา ไมแ ละตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในพื้นที่ 74 จังหวัด จํานวน 31,179 แหง ดังนั้น เพื่อเปนการแกไข
ปญ หากรณี ที่ ส วนราชการหรื อหน วยงานของรัฐ เขาทํ าประโยชนในพื้ น ที่ ปาไมกอนไดรับ อนุญ าตใหถูกตองตาม
ระเบียบและกฎหมายวาดวยการปาไม ทส. จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบมาตรการเพื่อแกไข
ปญหากรณีที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมกอนไดรับอนุญาต และใหสวนราชการ
หรือหนวยงานของรัฐถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
..........................................
2 พื้นที่ปาไมในกรณีนี้หมายถึงพื้นที่ปาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พื้นที่ปาสงวนแหงชาติตาม
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 2507 พื้นที่อุทยานแหงชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 พื้นที่
ปาชายเลนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 และพื้นที่ปาตน
น้ําลําธารที่กําหนดไวเปนชั้นคุณภาพลุมน้ําตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
13. เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบสรุ ป มติ ก ารประชุ ม คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ โดยที่ประชุมไดพิจารณา
รวมกันเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาราคายางพารา โดยเฉพาะความเดือดรอนของเกษตรกรชาวสวนยางจากปญหา
ราคายางพาราตกต่ํา รวมทั้ง ผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑยางพาราและผูประกอบการอุตสาหกรรม
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ไมยางและผลิตภัณฑ ที่ไดรับผลกระทบจากปญหาการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สรุปผล
การประชุมได ดังนี้
1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการไมยางและผลิตภัณฑ
1.1 เห็ น ชอบในหลั กการโครงการสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อเป น เงิน ทุ น หมุน เวีย นแก ผู ป ระกอบ
กิจการไมยางและผลิตภัณฑ วงเงิน 20,000 ลานบาท ระยะเวลาดําเนินการตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2563 – เมษายน
2565 ระยะเวลาในการชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการฯ 1 ป นับตั้งแตไดรับการอนุมัติ แตไมเกิน 30 เมายน 2565
1.2 มอบหมายใหการยางแหงประเทศไทย (กยท.) ประสานกับผูประกอบกิจการที่เกี่ยวของ
เพื่อหารือธนาคารแหงประเทศไทยและสถาบันการเงินในการพิจารณาแหลงเงินที่จะใชสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุน
หมุนเวียนตามรางพระราชกําหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบวิสาหกิจที่ไดรับผลกระทบกอนเปน
ลําดับแรก
1.3 มอบหมายให กษ. โดย กยท. แต ง ตั้ ง คณ ะกรรมการดํ า เนิ น โครงการชุ ด
ตาง ๆ ตามที่ กยท. เสนอ และจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
2. โครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2
2.1 เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2
2.2 มอบหมายให กษ. โดย กยท. และภาคเกษตรกร รวมหารือทบทวนหลักเกณฑและ
ข อกํ า หนดของโครงการฯ ให มี ค วามชั ด เจนเกี่ ย วกั บ การกําหนดราคายางที่ ใช ป ระกั น รายได ปริม าณผลผลิ ต
ระยะเวลาที่ชดเชย และจํานวนพื้นที่สวนยางกรีดไดของเกษตรกรแตะรายที่จะประกันรายได โดยใหอยูในกรอบอัตรา
ยอดคงคางภาระที่รัฐตองรับภาระชดเชยงบประมาณ ตามนัยมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ที่ไดปรับปรุงตามมติการประชุมเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาตอไป
3. การขยายระยะเวลาชํ า ระคื น เงิ น กู โ ครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพสถาบั น เกษตรกรเพื่ อ รั ก ษา
เสถียรภาพราคายาง และโครงการสรางมูลภัณฑกันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
3.1 เห็นชอบขยายระยะเวลาคืนเงินกูโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายาง และโครงการสรางมูลภัณฑกันชนรักษาเสถียรภาพราคายางใหกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกไปจากเดิม คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เปน วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยให
กระทรวงการคลัง (กค.) ขยายระยะเวลาค้ําประกันเงินกูกับ ธ.ก.ส. ออกไปและยกเวนคาธรรมเนียมในการค้ําประกัน
เงิน กูตามระยะเวลาการขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกูให ธ.ก.ส. พรอมชดเชยตนทุนเงินในอัตรา FDR+1 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ตามขั้นตอนตอไป
3.2 เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณสําหรับเปนคาเชาโกดัง คาประกันภัย คาจางผลิตยาง
และอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแตเดือนมีนาคม 2559 – กุมภาพันธ 2563 จํานวนเงิน 772.47 ลานบาท และเห็นชอบการ
จัดสรรงบประมาณสําหรับเปนคาเชาโกดังและคาประกันภัย ตั้งแตเดือนมีนาคม 2563 – มีนาคม 2564 จํานวนเงิน
126.286 ลานบาท
3.3 มอบหมายให กยท. หารือกับ ธ.ก.ส. ในเรื่องงบประมาณในการขยายระยะเวลาชําระ
คืนเงินกูโครงการฯ ออกไปเปนวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยใหพิจารณาถึงอัตราชดเชยตนทุนเงินของ ธ.ก.ส. ดวย
3.4 มอบหมายให กยท. ระบายยางในสตอก โดยพิจารณาความเหมาะสมของราคายางใน
ตลาด รวมถึงการนํายางในสตอกไปใชในหนวยงานภาครัฐ
3.5 มอบหมายให กษ. โดย กยท. ดําเนิ น การจัดทํ ารายละเอีย ดโครงการเพื่ อนํ าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
4. การปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อผูประกอบการผลิต
ผลิตภัณฑยาง
4.1 เห็ น ชอบปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานโครงการสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ
ผูป ระกอบการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ยาง ได แก 1) ให สิน เชื่ อแก ผู ป ระกอบการโดยธนาคารพาณิ ชย ห รือธนาคารของรั ฐ
(สถาบันการเงินเฉพาะกิจ) ไดทุกธนาคาร 2) ใหผูประกอบการที่ไดรับสินเชื่อในทุก ๆ 1 ลานบาท จะตองมีการเพิ่ม
ปริมาณการใชยางในประเทศอยางนอย 2 ตันตอป ในปการผลิต 2563 หรือระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหาร
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โครงการฯ กํ า หนด และ 3) ให กยท. ตรวจสอบการใช ย างของผู ป ระกอบการเป น รายป ในป ก ารผลิ ต 2563
หรือระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ กําหนด
4.2 มอบหมายให กษ. โดย กยท. จัดทํารายละเอียดโครงการ เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจาราตอไป
5. การเพิ่มกิจกรรมชวยเหลือผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง) ในสถานการณการระบาดของโรค
COVID-19 ภายใต โครงการสนั บสนุ นสิน เชื่ อเปนเงินทุน หมุน เวียนแกผูประกอบกิจการยาง (ยางแห ง) วงเงิน
สินเชื่อ 20,000 ลานบาท
5.1 เห็นชอบการเพิ่มกิจกรรมชวยเหลือผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง) ในสถานการณ
การระบาดของโรค COVID-19 ภายใต โครงการสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ เป น เงิน ทุ น หมุ น เวี ย นแก ผู ป ระกอบกิ จ การยาง
(ยางแหง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ลานบาท
5.2 เห็นชอบในหลักการของหลักเกณฑและเงื่อนไขการชดเชยดอกเบี้ย ไดแก
5.2.1 ผูเขารวมโครงการ ตองซื้อยางมาเปนวัตถุดิบในการผลิตของฤดูกาลใหม
(รายเดือน) เพื่อใหเกิดการหมุนเวียนผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และหาก
ผูเขารวมโครงการไมมีการซื้อยางก็จะไมไดรับการชดเชยในเดือนนั้น
5.2.2 หลักฐานและเอกสารในการชดเชยดอกเบี้ย ตองเปนหลักฐานการซื้อยาง
มาเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตในแตละเดือน เอกสารบัญชียางที่สงใหกรมวิชาการเกษตรตามพระราชบัญญัติควบคุม
ยาง พ.ศ. 2542 และเอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ กยท. กําหนด
5.2.3 รัฐบาลจะสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยในอัตราตามที่จายจริงแตไมเกินรอยละ
2 ตอป
5.3 มอบหมายให กษ. โดย กยท. จัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาตอไป
ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี (ประธาน กนย.)
1. มอบหมายให กค. เรงรัดการตรวจสอบขอมูลในการคืนภาษีหัก ณ ที่จายที่หักไวในอัตรา
รอยละ 0.75
2. มอบหมายให กยท. หารือกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (สกท.) และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการสนับสนุนและสงเสริมการลงทุนโดยเฉพาะสงเสริมเทคโนโลยีของผูประกอบการ
ผลิตถุงมือยางใหสามารถแขงขันได และใหครอบคลุมถึงผูประกอบการน้ํายางขนดวย
6. การเพิ่มเติมวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1
6.1 เห็นชอบการเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง
ระยะที่ 1 งบประมาณสํา หรั บ ประกั น รายได เกษตรกรชาวสวนยาง จํ านวน 2,347,900,329.32 บาท และ
งบประมาณสําหรับชดเชยตนทุนเงิน ในอัตราเงินฝากประจํา 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. บวก 1 ในอัตรา 2.40 จํานวน
56,349,607.90 บาท โดยใช ทุน ธ.ก.ส. สํารองจายแทนรัฐบาลไปกอน และให ธ.ก.ส. ขอรับจัด สรรงบประมาณ
รายจายประจําป ซึ่งเปนไปตามหลักการเดิมที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (15 ตุลาคม 2562) อนุมัติโครงการดังกลาวไปแลว
6.2 มอบหมายให กษ. โดย กยท. หารือกับสํานักงบประมาณ กค. และ ธ.ก.ส. ในประเด็น
กรอบวงเงิน ตามพระราชบั ญญั ติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และจัดทํารายละเอียดโครงการที่ ได
ปรับปรุงตามมติการประชุม เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
7. แนวทางการสนับสนุนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผูประกอบกิจการยางจากปญหาราคา
ยางพาราตกต่ําและผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค COVID-19 สมาคมสหพันธชาวสวนยางแหงประเทศ
ไทย สมาคมผูผลิตถุงมือยางไทย สมาคมน้ํายางขนไทย และสมาคมยางพาราไทย ไดเสนอแนวทางการฟนฟูเกษตรกร
ชาวสวนยางหลังการแพรระบาดของโรค COVID-19 โดยขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนเครื่องจักรและเทคโนโลยีของ
ผูประกอบกิจการยาง ไดแก อุตสาหกรรมถุงมือยาง อุตสาหกรรมน้ํายางขน เพื่อใหสามารถฟนฟูเศรษฐกิจไดเร็วขึ้น
อีกทั้งเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืนรวมถึงการแกไขปญหามาตรการตอตานการทุมตลาดของ
สหรัฐอเมริกา
ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี (ประธาน กนย.)
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1. มอบหมายให กยท. หารือกับ สกท. สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
(อก.) และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมสนับสนุนเงินลงทุนเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตใหแกเครือขาย
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผูประกอบกิจการยาง ไดแก อุตสาหกรรมถุงมือ
ยาง อุตสาหกรรมน้ํายางขน
2. มอบหมายให กษ. แกไขระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการใชจายเงินกองทุนใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558
3. มอบหมายใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ที่จะสนับสนุนเงินทุนใหผูประกอบการในสวนของงบประมาณภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19
4. มอบหมายให อก. ดําเนินการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงสาธารณสุข พณ.
กษ. ในการสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางของไทยเพื่อใหสามารถแขงขันในตลาดโลกได
5. มอบหมายให พณ. เจรจาเพื่อแกไขปญหามาตรการตอตานการทุมตลาดของสหรัฐอเมริกา
ทั้งนี้ กษ. โดย กยท. จะจัดทํารายละเอียดของการดําเนินการตามขอ 1-6 เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาตอไป
14. เรื่อง ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2563
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบความก า วหน า ของยุ ท ธศาสตร ช าติ แ ละแผนการปฏิ รู ป ประเทศ
ณ เดือนพฤษภาคม 2563 ตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในฐานะฝายเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เสนอ ดังนี้
หัวขอ
1. ผล
ก า ร
ดําเนินงา
น ที่ ผ า น
มา
1.1
ความก า
ว ห น า
ยุ ท ธศาส
ต ร ช า ติ
และการ
ขั บ เคลื่ อ
นแผน
แ ม บ ท
ภ า ย ใ ต
ยุ ท ธศาส
ตรชาติ

สาระสําคัญ
 เผยแพรสื่อวีดทิ ัศนประกอบการชี้แจงวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงานจัดทําโครงการสําคัญเพื่อ
บรรลุ เป า หมายยุ ท ธศาสตร ช าติ แ ละแผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ ประจํ า ป งบประมาณ
พ.ศ. 2565 ใหห นวยงานระดั บกรมหรือเทียบเทาเขาใจบทบาทและหนาที่ โดยคาดวาจะไดโครงการ
สํ า คั ญ ประจํ า ป ง บประมาณ 2565 ที่ จ ะส ง ผลต อ การบรรลุ เป า หมายของแผนแม บ ทย อ ยทั้ ง 140
เป าหมาย ในช วงเดื อนกรกฎาคม 2563 จากนั้ น จะจั ดลํ าดับ ความเรงดวนของโครงการและบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของสวนราชการตอไป

 หารื อร วมกั บ องค การระหว า งประเทศ เช น องค การทุน เพื่ อเด็ ก
แห งสหประชาชาติ
(UNICEF) ธนาคารโลก (World Bank) เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒ นา
ประเทศที่มียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน การแปลงยุทธศาสตรชาติไปสู
การปฏิบัติโดยหนวยงานของรัฐ และความเปนไปไดขององคกรตาง ๆ ในการเขามามีสวนรวมขับเคลื่อน
การดําเนินงานรวมกับหนวยงานของรัฐ เชน การสนับสนุนขอมูลเชิงวิชาการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาใน
มิติตาง ๆ
 ประสานขอขอมูลระบบเกษตรกรกลาง (Famer One) ของสํานั กงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่ อ
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1 .2 ผ ล
ก า ร
ดําเนินกา
รอื่น ๆ

2. การ
ดําเนินงา
นในระยะ
ตอไป

นํ า มาบู ร ณาการกั บ ระบบ(Thailand People Map and Analytics Platfrom : TPMAP) และใช
ประโยชนในการระบุเกษตรกรกลุมเปราะบางยากจนในระดับครัวเรือนและระดับบุคคล รวมทั้งหารือ
รวมกับหนวยงานที่มีความสนใจในการนําขอมูลของ TPMAP ใชประโยชน เชน World Bank ซึ่งอยู
ระหวางการพิ จารณาใช ขอมู ลจาก TPMAP Logbook เพื่ อเปน ขอมูล ประกอบการแกไขปญ หาความ
มั่นคงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ซึ่งอยูระหวางการพิจารณา
บูรณาการฐานขอมูล ผูมีรายไดนอยที่ไดรับการช วยเหลือด านที่อยู อาศัย TPMAP เพื่อวิเคราะหความ
ซ้ําซอนของกลุมเปาหมายและการใหความชวยเหลือรวมทั้งประเมินมาตรการใหความชวยเหลือในมิติอื่น
ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งจากฐานรากตอไป
 อยูระหวางการพั ฒนาระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ใหสามารถรองรับการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินโครงการภายใตเงื่อนไขของพระราชกําหนดใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 รวมทั้ งสามารถพิ จ ารณาความเชื่ อมโยงและ
สอดคลองระหวางโครงการภายใตพระราชกําหนดฯ ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
และแผนระดั บ ที่ 3 ที่ เ กี่ ย วข อ งได อ ย า งเป น ระบบ อยู ร ะหว า งการเชื่ อ มโยงข อ มู ล ของระบบ
eMENSCR เขากับระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครอง
ส วนท องถิ่ น (e-Plan) เพื่อเป น เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลการดําเนิน งาน/
โครงการขององค กรปกครองสว นทองถิ่น ใหเป น ไปตามยุทธศาสตรช าติและนโยบายรัฐ บาลไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยไมเปนภาระการรายงานของหนวยงานจนเกินไป
 สรางการตระหนักรู ความเขาใจ และการมีสวนรวมของภาคี
ตาง ๆ ตอการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ เชน จัดทําเกมกระดาน “เมืองพัฒน” ซึ่งมุงเนนใหผูเลน
วางแผนแกไขสถานการณที่ตองคํานึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และจัดทํา
วีดิทัศน เพื่ อสรางการตระหนั กรูให กับ ประชาชนเกี่ย วกับ การปฏิ รูป ประเทศประกอบด วย โครงการ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ดานการศึกษา) โครงการทนายความอาสาประจําสถานีตํารวจ
(ดานกระบวนการยุติธรรม) และโครงการไมมีคา(ดานสังคม)
 เรงรัดจัดทําโครงการสําคัญประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่จะสามารถสงผลตอการบรรลุเปามาย
ของแผนแมบทยอยทั้ง 140 เปาหมาย และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2565 ใหแลวเสร็จตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนด
 เรงประมวลผลแผนปฏิบัติการดาน ... ของหนวยงานของรัฐ ซึ่งเปนแผนระดับที่ 3 เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในการรวมแผนที่มีความสอดคลองกัน การยกเลิกแผนที่ไมมีความจําเปน และการจัดทําแผนที่
ควรตองมีเพิ่มเติม
 เรงประมวลผลการสํารวจหลักสูตรที่เกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติและเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ได
รวบรวมจากภาคี เพื่ อ ประกอบการขยายผลการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รการเรี ย นออนไลน ให ค รอบคลุ ม
กลุมเปาหมายที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

15. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 6
คณะรัฐ มนตรีมีมติ รั บ ทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิ บัติ งานนอกสถานที่ ตั้ง (Work From
Home) และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 6 ตามที่สํานักงาน ก.พ.
เสนอ โดยสรุป ขอมูล ณ วัน ที่ 16 มิถุน ายน 2563 ซึ่งไดรับขอมูลจาก 146 สวนราชการ คิดเปนรอยละ 99 ของ
สวนราชการทั้งหมด (147 สวนราชการ) สรุปขอมูล ดังนี้
1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ (Work From Home)
1.1 สวนราชการรอยละ 89 (130 สวนราชการ) มีการมอบหมายใหขาราชการและเจาหนาที่
ปฏิ บั ติ งานนอกสถานที่ ตั้งของส ว นราชการ และสว นราชการรอยละ 41 (60 ส วนราชการ) กําหนดใหมี จํานวน
ขาราชการและเจ าหน าที่ ป ฏิ บั ติงานนอกสถานที่ ตั้งรอยละ 50 ขึ้น ไป (ลดลงจากสัป ดาหที่ผานมา ซึ่งมี 63 สว น
ราชการ คิดเปนรอยละ 43) โดยในจํานวนนี้มีสวนราชการรอยละ 16 (23 สวนราชการ) มอบหมายใหขาราชการและ
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เจาหนาที่ทุกคนปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตั้ง (เทากับ สัป ดาหที่ผานมา) ทั้งนี้ มีการมอบหมายใหปฏิบัติงานที่บานใน
หลายรูปแบบ เชน ปฏิบัติงานที่บานสลับกับการมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของสวนราชการ วันเวนวัน สัปดาหละ 1
วัน สัปดาหละ 2 วัน สัปดาหเวนสัปดาห เปนตน
1.2 ส ว นราชการร อ ยละ 10 (16 ส ว นราชการ) มี ก ารมอบหมายให ข าราชการและเจ า หน า ที่
ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ (เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ผานมา ซึ่งมี 14 สวนราชการ คิดเปน
รอยละ 9)
2. การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ
2.1 สวนราชการกําหนดใหขาราชการและเจาหนาที่เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานเมื่อจําเปนตอง
ปฏิ บั ติ งานในสถานที่ ตั้ งของส ว นราชการ โดยส ว นใหญ รอ ยละ 46 กําหนดการเหลื่อ มเวลาการปฏิ บั ติ งานเป น
3 ชวงเวลา คือ เวลา 7.30 – 15.30 น. เวลา 8.30 – 16.30 น. และเวลา 9.30 – 17.30 น. และสวนราชการรอยละ
14 ไมไดกําหนดใหมีการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน
2.2 สวนราชการมอบหมายใหขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามวันเวลาปกติ
ในบางลักษณะงาน โดยลั กษณะงานส วนใหญ คือ งานให บ ริการประชาชน งานพิจารณาอนุมัติ/อนุญ าต งานใน
หองปฏิบัติการ งานจัดเก็บภาษี

3. แนวทางการบริหารงานของสวนราชการ
3.1 การกํากับดูแลและบริหารผลการทํางาน สวนราชการรอยละ 100 กําหนดใหมีระบบรายงาน
ผลงานผานชองทางตาง ๆ โดยสวนใหญ รอยละ 50 ใหขาราชการและเจาหนาที่รายงานความกาวหนาของงานทั้ง
รายวันและรายสัปดาห ผาน Application LINE ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และ Google Form
3.2 การนําระบบเทคโนโลยีดิจิ ทัล มาใชสนั บ สนุ นการปฏิบั ติงาน สวนราชการมี การนําระบบ
เทคโนโลยี ดิจิทัลมาใชส นับสนุน การปฏิ บัติงานโดยส วนใหญ เลือกใช Application LINE รอยละ 99 Application
Zoom รอยละ 66 Microsoft Team รอยละ 33 Cisco Webex รอยละ 27 ตามลําดับ โดยสวนใหญ ใชงานผ าน
คอมพิวเตอรแบบพกพาและโทรศัพทเคลื่อนที่ เชนเดียวกับขอมูลในสัปดาหที่ผานมา
4. ขอจํากัดของสวนราชการ ในการมอบหมายขาราชการและเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานนอกสถาน
ที่ตั้งของสวนราชการ ไดแก การขาดความพรอมดานอุปกรณปฏิบัติงานและสัญญาณเครือขายอินเทอรเน็ต การขาด
ความพร อ มของเจ าหน า ที่ ในการใช เทคโนโลยี ในการปฏิ บั ติ งาน ความไม ส ะดวกในการติ ด ต อ สื่ อ สารและการ
ประสานงานในกรณีเรงดวน งานเกี่ยวกับเอกสารราชการที่ยังคงมีความจําเปนตองปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง
5. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน – นอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ ไดแก การนําระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เชน การใหบริการประชาชนผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Service) การใชลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส เปนตน การสนับสนุนอุปกรณการปฏิบัติงานและคาใชจาย
ในการปฏิบัติงานที่บาน เชน คาโทรศัพท คาบริการอินเทอรเน็ต เปนตน
16. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การทํางานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from
Home) และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ ในสัปดาหชวงระหวางวันที่ 8 – 12 มิถุนายน
2563 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
สาระสําคัญของเรื่อง
รัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลังโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีจํานวน 55 แหง โดยผลสัมฤทธิ์ฯ ของรัฐวิสาหกิจในสัปดาหชวงระหวางวันที่ 8 – 12 มิถุนายน
2563 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ (ปฏิบัติงานที่บานหรือที่พักหรือสถานที่ตามที่
รัฐวิสาหกิจกําหนด)
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รัฐวิสาหกิจ 45 แหง ยังคงดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและมีรัฐวิสาหกิจ 10 แหง
ไดแก บริษัทบริหารสินทรัพย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จํากัด โรงพิมพตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล การยางแหงประเทศไทย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย การยาสูบแหงประเทศไทย
องคการตลาดเพื่อเกษตรกร องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย องคการสุรา กรมสรรพสามิต และการ
ประปาสวนภูมิภาค ที่ใหพนักงานกลับมาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามปกติแลว เพิ่มขึ้น 1 แหง จากสัปดาหกอนหนา
(ชวงระหวางวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2563) ทั้งนี้ จากจํานวนพนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดจํานวน
272,490 คน มีพนักงานและลูกจางปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งจํานวน 40,666 คน หรือคิดเปนรอยละ 15
2. การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจ 34 แหง ยังคงดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา โดยมีชวงเวลาเริ่มปฏิบัติงาน
ตั้งแตเวลา 6.00 น. – 10.30 น. เทากับสัปดาหกอนหนา (ชวงระหวางวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2563
3. แนวทางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจที่ยังคงดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติงานทั้ง
เปนรายวัน รายสัปดาห และรายเดือน ขึ้นอยูกับประเภทของงาน ซึ่งรัฐวิสาหกิจสวนใหญมีการกํากับ ติดตาม และ
บริหารผลการปฏิบัติงานผานแอปพลิเคชัน Line ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และระบบการติดตามงานและการลงเวลา
ปฏิบัติงานที่องคกรพัฒนาขึ้นเอง โดยรัฐวิสาหกิจยังคงใชแอปพลิเคชัน Line มาสนับสนุนการปฏิบัติงานมากที่สุด
ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจมีขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งวา ควรเตรียมอุปกรณและระบบเพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งใหเพียงพอ และควรพัฒนาระบบการปฏิบัติงานขององคกรใหสามารถรองรับการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้งได ซึ่งรวมถึงมีการจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารใหอยูในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งควร
พิจารณาลักษณะงานที่จําเปนตองปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งเทานั้น เชน การใหบริการประชาชน และสําหรับงานอื่นที่
ไมจําเปนตองปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง ควรพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบเปนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งแทน
ตางประเทศ
17. เรื่อง กรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวของกับมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองระบบการผลิตสินค า
เกษตรที่เปนอาหารของอาเซียน ภายใตรัฐมนตรีอาเซียนดานการเกษตรและปาไม
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบต อ กรอบการเจรจาความตกลงที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ มาตรฐานและ
การตรวจสอบรับรองระบบการผลิตสินคาเกษตรที่เปนอาหารของอาเซียน ภายใตรัฐมนตรีอาเซียนดานการเกษตรและ
ป า ไม และให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ห รื อ ผู ที่ ไ ด รั บ มอบหมายพิ จ ารณาใช ดุ ล ยพิ นิ จ
ตามสถานการณตามความเหมาะสมในเรื่องที่จะเปนประโยชนตอไป ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. กษ. รายงานวา กษ. โดยสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ไดจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดทําความตกลง MAMRASCA เมื่อวันที่ 14 และ 28 กุมภาพันธ 2563
ประกอบดวยสวยราชการ หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูแทนจากภาคเอกชน เชน สวนราชการภายในของ กษ. (กรม
ประมง กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร กรมการขาว) กระทรวงการตางประเทศ (กต.) กระทรวงพาณิ ชย (พณ.)
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สภาเกษตรกรแหงชาติ เปนตน เพื่อดําเนินการพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตอรางความตกลงที่เกี่ยวของมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองระบบการผลิตสินคาเกษตรที่เปนอาหารของ
อาเซียน รวมถึงการจัดทํากรอบเจรจาความตกลงดังกลาวใหเกิดประโยชนตอไทย รวมทั้งไดเสนอคณะกรรมการ
มาตรฐานสินคาเกษตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 พิจารณาใหความเห็นชอบราง
กรอบเจรจาความตกลงดังกลาวแลว โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
(1) เพื่อกําหนดหรือพิจารณามาตรฐานของอาเซียนดานระบบการผลิตพืช ปศุสัตว และประมง
ในระดับฟารม และกฎระเบียบที่เกี่ยวของสําหรับใชในการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตสินคาเกษตรที่เปน
อาหารของประเทศสมาชิกอาเซียน
(2) เพื่อกําหนดขอบขายและเงื่อนไขในการยอมรับผลการตรวจสอบรับรองระบบการผลิตสินคา
เกษตรที่เปนอาหารรวมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน
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(3) เพื่อพัฒนากลไกการประสานงานของอาเซียนและการปฏิบัติตามความตกลงของประเทศ
สมาชิก โดยกําหนดกลไกในการดําเนินการใหยอมรับรวมผลการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตสินคาเกษตรที่
เปนอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เปนไปตามเงื่อนไขในความตกลงในการนําเขาและสงออกในภูมิภาค
(4) ประเด็ น อื่ น ๆ เพื่ อสนั บสนุน การปฏิบั ติต ามความตกลงนี้ เชน การระงับ ขอพิ พาท ความ
โปรงใส การเพิ่ มบทบาทของอาเซียนและของประเทศสมาชิกอาเซียนในเวทีระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับ สิน คา
เกษตรที่เปนอาหาร การมีผลใชบังคับ และการแกไขความตกลง รวมทั้งประเด็นอื่นที่เปนประโยชนตอไทย
ทั้ ง นี้ กรอบการเจรจาดั ง กล า วจะมี ก ารเจรจาเพิ่ ม เติ ม ในรายละเอี ย ดระหว า งการประชุ ม
คณะทํางานเฉพาะกิจฯ (MRA Task Force on MAMRASCA) ภายใตรัฐมนตรีอาเซียนดานการเกษตรและปาไม
(AMAF) ซึ่งจะจัดขึ้นภายในเดือนมิถนุ ายน 2563
2. กรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวของกับ มาตรฐานและการตรวจสอบรับรองระบบการผลิ ต
สิน ค า เกษตรที่ เป น อาหารของอาเซี ย น ภายใต รัฐ มนตรีอาเซี ย นด านการเกษตรและป าไม มี ค วามสอดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตรชาติและจัดอยูในดานการสรางรายไดและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

18. เรื่อง การลงนามหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์ (Deed of Grant) และการสงมอบเรือลาดตระเวนจาก
สาธารณรัฐสิงคโปร
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
1. การลงนามในหนั งสื อตราสารการโอนกรรมสิทธิ์ ระหวาง Police Coast Guard (PCG) และ
สํานักงาน ป.ป.ส. โดยฝายไทยเปนผูรับมอบเรือลาดตระเวน จํานวน 3 ลํา คือ เรือแบบ PT จํานวน 1 ลํา และเรือ
แบบ SU จํานวน 2 ลํา จากฝายสิงคโปร
2. การลงนามในหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์ ระหวางสํานักงาน ป.ป.ส. และ Loa National
Commission for Drug Control and Supervision (LCDC) โดยฝาย สปป. ลาว เปนผูรับมอบเรือลาดตระเวนแบบ
SU จํานวน 1 ลํา จากฝายไทย
3. การลงนามในหนั ง สื อ ตราสารการโอนกรรมสิ ท ธิ์ ระหว า งสํ า นั ก งาน ป.ป.ส. และ Drug
Enforcement Division of Myanmar Police Force (DED) โดยฝายเมียนมาเปนผูรับมอบเรือลาดตระเวน จํานวน
2 ลํา คือ เรือแบบ PT จํานวน 1 ลํา และเรือแบบ SU จํานวน 1 ลํา จากฝายไทย
4. สํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนินการสงมอบเรือลาดตระเวนแบบ SU จํานวน 2 ลํา ใหแกฝาย สปป.ลาว
และฝายเมียนมา ประเทศละ 1 ลํา เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ทาเรือพาณิชยเชียงแสน 1 จังหวัดเชียงราย
5. ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนิน การสงมอบเรือลาดตระเวนแบบ PT จํานวน 1 ลํา ใหแกฝาย
เมียนมา เมื่อวันศุกรที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ทาเรือระนอง จังหวัดระนอง
สาระสําคัญของเรื่อง
1. เลขาธิการ ป.ป.ส. เปนผูแทนรัฐบาลไทย เดินทางไปลงนามในหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์
รับมอบเรือลาดตระเวนจากสาธารณรัฐสิ งคโปร จํ านวน 3 ลํา เมื่อวัน พุ ธที่ 16 ตุล าคม 2562 ณ สํานั กงานใหญ
หนวยงานตํารวจตระเวนชายฝงสิงคโปร (Police Coast Guard: PCG) โดยมีนายเชียง เคง ค็อง (Mr.Cheang Keng
Keong) ผู บั งคั บ การ PCG เป น ผู แ ทนฝ า ยสิ ง คโปร ในการลงนาม โอกาสนี้ นายอึ้ ง เซอ ซง (Mr.Ng Ser Song)
ผูอํานวยการหน วยงานกลางดานยาเสพติด ของสาธารณรัฐสิงคโปร (Central Narcotics Bureau: CNB) รวมเป น
เกียรติในพิธีดังกลาว
2. สํานักงาน ป.ป.ส. ไดจัดพิธีลงนามหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์และสงมอบเรือลาดตระเวน
ระหวางไทย - สปป.ลาว และไทย - เมียนมา เมื่อวันจันทรที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ทาเรือ BMT Pacific Ltd. (BMTP)
จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม พรอมดวยนายเควิน ฉ็อก (H.E. Mr.Kevin Cheok)
เอกอัครราชทู ตสาธารณรัฐสิ งคโปรป ระจําประเทศไทย รวมเปน สั กขี พยานในพิ ธีลงนามหนั งสือตราสารการโอน
กรรมสิทธิ์และสงมอบเรือลาดตระเวน ระหวางไทย - สปป.ลาว และไทย - เมียนมา เพื่อนําไปใชประโยชนในการ
ลาดตระเวนสกั ด กั้ น ยาเสพติ ด ตามแนวชายแดนลุ ม น้ํ า โขง โดยมี เลขาธิ ก าร ป.ป.ส. นายวงเพ็ ด แสนวงสา
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(Mr.Vongphet Senvongsa) รองเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สปป.ลาว
(Loa National Commission for Drug Control and Supervision: LCDC) และพันตํารวจเอก ลา มิน (Pol.Col.
Hla Min) ผู อํ า นวยการฝ า ยอํ า นวยการและแผน กองบั ญ ชาการตํ า รวจปราบปรามยาเสพติ ด เมี ย นมา (Drug
Enforcement Division of Myanmar Police Force: DED) เป น ผู แ ทนในการลงนามหนั ง สื อ ตราสารการโอน
กรรมสิทธิ์
3. ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนินการสงมอบเรือลาดตระเวนแบบ SU จํานวน 2 ลํา ใหแกฝาย
สปป.ลาว และฝายเมียนมา ประเทศละ 1 ลํา เพื่อใชในการลาดตระเวนสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
แมน้ําโขงและสามเหลี่ยมทองคํา เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ทาเรือพาณิชยเชียงแสน 1 จังหวัดเชียงราย
4. ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนิน การสงมอบเรือลาดตระเวนแบบ PT จํานวน 1 ลํา ใหแกฝาย
เมียนมา เพื่อใชในการลาดตระเวนสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลอันดามันมิใหเขาสู
ราชอาณาจักรไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันศุกรที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ทาเรือระนอง จังหวัด
ระนอง

19. เรื่อง การลงคะแนนรับรองขอเสนอเลื่อนกําหนดจัดงาน World Expo 2020 Dubai
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการลงคะแนนรับรองขอเสนอเลื่อนกําหนดจัดงาน World Expo 2020
Dubai จาก 20 ตุลาคม 2563 - 10 เมษายน 2564 เปน 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 ตามที่รัฐบาลสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตสเสนอตอองคการนิทรรศการนานาชาติ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
เนื่ องจากสถานการณ ก ารแพรระบาดของโรคติด เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได ทวี
ความรุนแรงขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตสในฐานะประเทศเจาภาพจัดงาน World Expo
2020 Dubai จึงไดยื่นขอเสนอเลื่อนกําหนดการจัดงานตอองคการนิทรรศการนานาชาติ จาก 20 ตุลาคม 2563 10 เมษายน 2564 เปน 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 โดยขอเสนอดังกลาวจะตองไดรับการรับรองจาก
ประเทศสมาชิกสมั ชชาใหญ จํานวน 2 ใน 3 ซึ่งองคการนิ ทรรศการนานาชาติไดเห็ น ชอบกับข อเสนอของรัฐบาล
อาหรับ เอมิ เรตส และกํ า หนดให ป ระเทศสมาชิ กสมั ช ชาใหญ ดํ าเนิ น การผานชองทางระบบออนไลน ขององคการ
นิทรรศการนานาชาติ ระหวางวันที่ 24 เมษายน - 29 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น ดศ. จึงไดจัดประชุมคณะกรรมการ
จัดงาน World Expo 2020 Dubai ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาประเด็นดังกลาว ซึ่ง
คณะกรรมการฯ มีมติเห็น ชอบตามข อเสนอของรัฐบาลสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส และมอบหมายให ผูแทนกระทรวง
พาณิชยเปนผูมีสิทธิออกเสียง
อัครราชทู ต (ฝ ายการพาณิ ชย) สํานักงานสงเสริมการคาในต างประเทศ ณ กรุงปารีส กระทรวง
พาณิชย ในฐานะผูแทนไทยที่เปนผูมีสิทธิออกเสียงในองคการนิทรรศการนานาชาติไดลงคะแนนรับรองขอเสนอของ
รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรสตผานระบบออนไลนแลว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 และองคการนิทรรศการนานาชาติ
ไดมีหนังสือแจงวาสมาชิกในสมัชชาใหญไดลงคะแนนเสียงเกินกวา 2 ใน 3 แลว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 จึงถือ
เปนการรับรองขอเสนอในการเลื่อนกําหนดจัดงาน World Expo 2020 Dubai เปนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31
มีนาคม 2565 และยังคงใชชื่องานวา “Expo 2020 Dubai”
20. เรื่อง รายงานผลการจัดสถานะการคุมครองทรัพยสินทางปญญาไทยตามกฎหมายการคาสหรัฐฯ มาตรา 301
พิเศษ ประจําป 2563 และการจัดทํารายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพยสินทางปญญาสูงในประเทศคูคา
(Notorious Markets)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการจัดสถานะการคุมครองทรัพยสินทางป ญญาไทยตามกฎหมาย
การคาสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ประจําป 2563 และการจัดทํารายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพยสินทางปญญาสูงใน
ประเทศคูคา (Notorious Markets) และรับ ทราบการจัดทํ ารางพระราชบั ญญั ติสิทธิบั ตร (ฉบับ ที่..) พ.ศ. .... โดย
มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการแกไขพระราชบัญญั ติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมเพื่ อใหสามารถเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตาม
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ขั้นตอนตอไปโดยเร็ว พรอมทั้งมอบหมายใหหนวยงานที่บังคับใชกฎหมาย ไดแกกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร สํานักงานตํารวจแหงชาติ กองทัพบก กองทัพเรือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิ จ และสั งคม (ดศ.) กรมสอบสวนคดี พิ เศษ กรมศุ ล กากร สํ านั กงานป องกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
สํ านั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น แ ละกิ จ การโทรคมนาคมแห งชาติ กวดขั น และ
ปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาทั้งในทองตลาดและบนอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะในตลาดที่มีการระบุใน
รายงานการจัดทํารายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพยสินทางปญญาสูงในประเทศคูคา (Notorious Markets) ตลอดจน
สกัดกั้นการลําเลียงและขนสงสินคาละเมิดทรัพยสินทางปญญา อยางจริงจังและตอเนื่อง โดยมอบหมายกระทรวง
พาณิชย (พณ.) โดยกรมทรัพยสินทางปญญาและ ดศ. ดําเนินการรวมกันเพื่อใหมีการระงับการละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญาบนอินเทอรเน็ตหรือลบขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาออก
จากระบบคอมพิ วเตอร อย างต อเนื่ องตอไป ตลอดจนบังคับ ใชกฎหมายเพื่อใหมี การปฏิบั ติตามคําสั่งศาลภายใต
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติมอยางเขมงวด ตามที่
กระทรวงพาณิชยเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
สถานะของไทยและประเทศคูคาอื่นของสหรัฐฯ ประจําป 2563
เมื่ อ วั น ที่ 29 เมษายน 2563 United State Trade Representative (USTR) ได ป ระกาศ
สถานการณคุมครองทรัพยสินทางปญญาของประเทศคูคาฯ ประจําป 2563 ซึ่งไทยยังคงสถานะอยูในบัญชี Watch
List (WL) รวมกับประเทศอื่นอีก 22 ประเทศ เชน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต ประเทศแคนาดา สหพันธสาธารณรัฐบราซิล สหรัฐเม็กซิโก และมีประเทศที่อยูใน Priority
Watch List (PWL) จํานวน 10 ประเทศ เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สหพันธรัฐรัสเซีย สวนรายงาน Notorious Markets ประจําป 2562 ไดมีการระบุชื่อตลาดในไทย 2 แหง โดยเปน
การละเมิดในทองตลาด 1 แหง คือ ยานพัฒนพงษ และตลาดออนไลน 1 แหง คือ www.shopee.co.th ทั้งนี้
สหรัฐฯ แสดงความพอใจตอนโยบายและผลการดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญาของไทยที่สําคัญ ไดแก
1. การบู ร ณ าการการทํ า งาน ระหว า งหน ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งภายใต ก ลไกของ
คณะกรรมการนโยบายทรัพยสินทางปญญาแหงชาติ
2. การปองปรามการละเมิดเครื่องหมายการคาและลิขสิทธิ์อยางตอเนื่อง การเผยแพรสถิติการ
จับกุมผานชองทางออนไลน และการจัดกิจกรรมรณรงค และสรางความตระหนักรูดานทรัพยสินทางปญญา
3. การเสนอแกไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ในสวนที่เกี่ยวของกับ
การยกระดับการคุมครองงานอันมีลิขสิทธิ์และสิทธิขางเคียงในสภาพแวดลอมดิจิทัลและการเตรียมการเขาเปนภาคี
สนธิสัญญาวาดวยลิขสิทธิ์ขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก รวมทั้งการเสนอแกไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.
2522 และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียนและเตรียมการเขาเปนภาคีความตกลงกรุงเฮกวาดวย
การจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑระหวางประเทศ
4. การเพิ่มจํานวนผูตรวจสอบสิทธิบัตรของกรมทรัพยสินทางปญญาเพื่อแกไขปญหางานคางสะสม
การจดทะเบียนสิทธิบัตร
ทั้งนี้ ยังมีของกังวลและขอเสนอแนะของสหรัฐฯ ดังนี้
1. การละเมิดทรัพยสินทางปญญายังคงมีอยู เชน การจําหนายสินคาละเมิดเครื่องหมายการคาและ
ลิขสิทธิ์ทั้งในทองตลาดและตลาดออนไลน การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรทั้งในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2. การดําเนินคดีทางแพงใชเวลานานและคาเสียหายที่เจาของสิทธิไดรับไมเหมาะสม
3. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมยังไมตอบสนองตอขอกังวลของสหรัฐฯ
เชน การคุมครองมาตรการทางเทคโนโลยีการบังคับใชสิทธิ กรณีมีการลักลอบบันทึกภาพยนตรในโรงภาพยนตร และ
การจัดเก็บคาลิขสิทธิ์โดยมิชอบ
4. พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 ยังมีการกําหนดสัดสวนระหวางภาพยนตร
ไทยกับภาพยนตรตางประเทศที่จะนําออกฉายในโรงภาพยนตร
5. ปญหาดานการจดทะเบียนสิทธิบัตรคางสะสม โดยเฉพาะสิทธิบัตรยา
6. การใหความสําคัญกับการปองกันการนําขอมูลผลการทดสอบยาและเคมีภัณฑทางการเกษตรไป
ใชประโยชนในเชิงพาณิชยที่ไมเปนธรรมหรือการเปดเผยขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
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พณ. เห็นวาไทยควรมีการพัฒนาระบบการคุมครองและปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
อยางตอเนื่องตอไป โดยเฉพาะการปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาในทุกรูปแบบ รวมถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล
โดยใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและมาตรการดานสาธารณสุข ซึ่งเปนประเด็นที่สหรัฐฯ ให
ความสําคัญ
21. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ วาดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบผลการประชุ ม รั ฐ มนตรี ต างประเทศอาเซี ย น-จี น ตามที่ ก ระทรวงการ
ตางประเทศ (กต.) เสนอ
โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. แนวทางความรวมมือระหวางอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
1.1 ที่ประชุมฯ เนนย้ําการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการปองกัน การรักษา การ
ถอดบทเรียนและแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการรับมือกับการแพรระบาดอยางทันทวงทีและโปรงใส รวมถึงการสงเสริม
การวิจัยและพัฒนาทางการแพทย และการสงเสริมใหใชกลไกที่มีอยูเพื่อรับมือกับการแพรระบาด เชน การประชุม
ระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน
1.2 จีนเสนอใหจัดประชุมสุดยอดอาเซียน–จีน สมัยพิเศษ วาดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 เพื่อสงเสริมความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลและผลการวิจัยอยางเปดเผย ตลอดจนเสนอจัดตั้งกลไกการ
ประสนงานถาวรระหวางอาเซีย นกั บ จีน เพื่ อรับ มื อกับ ภาวะฉุ กเฉิน ด านสาธารณสุ ข และศูน ยสํ ารองอุป กรณ และ
เครื่องมือสําหรับควบคุมการแพรระบาด รวมทั้งจีนคาดหวังวาภายหลังจากสถานการณคลี่คลาย ประเทศสมาชิก
อาเซี ยนจะพิจ ารณายกเลิกขอจํากัดการเดิน ทางและส งเสริมอุตสาหกรรมใหมและพาณิ ชย อิเล็กทรอนิ กสเพื่ อลด
ผลกระทบตอการคา
1.3 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีขอเสนอ เชน สาธารณรัฐอินโดนีเซียเสนอจัดตั้งสายดวนและ
ศูนยจัดการเฉพาะกิจระหวางอาเซียนกับจีน สาธารณรัฐสิงคโปรเสนอเกี่ยวกับความจําเปนที่ตองมีขอจํากัดในการ
เดินทางตามบริบทของแตละประเทศ และประเทศไทยสนับสนุนการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน–จีน สมัยพิเศษฯ ใน
เวลาที่เหมาะสม
2. ที่ ป ระชุ ม ได ร ว มรั บ รองถ อ ยแถลงของการประชุ ม รั ฐ มนตรี ต า งประเทศอาเซี ย น-จี น
สมัยพิเศษฯ ซึ่งมีสาระสําคัญในการสนับสนุนความรวมมือดานตาง ๆ ไดแก 1) การแลกเปลี่ยนขอมูลและแนวปฏิบัติ
2) ความรวมมือภายใตกลไกอาเซียนและความรวมมือกับภาคีนอกภูมิภาค 3) การสื่อสารตอสาธารณชนและการมี
สวนรวมและการตั้งรับของชุมชน 4) การหารือเชิงนโยบายและการแลกเปลี่ยนพัฒ นาการลาสุดของเชื้อไวรัสผาน
กล ไก ที่ มี อยู แล ว 5) ก ารเส ริ ม ส ร า งขี ด ค วาม ส าม ารถใน การป องกั น แ ล ะค วบ คุ ม โรค ติ ด ต อ ต าง ๆ
6) การบรรเทาผลกระทบตอหวงโซอุปทานของสินคาทางการแพทยที่เปนที่ตองการเรงดวนและการพัฒนาการวิจัยยา
และวัคซี น 7) การสนั บ สนุ น กิ จการที่ได รั บ ผลกระทบจากการแพรระบาดผานความรวมมือดานเศรษฐกิจดิจิทั ล
8) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการพัฒนาสาธารณสุขอยางตอเนื่อง และ 9) ความมุงมั่นที่จะลดผลกระทบดาน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
22. เรื่อ ง การจั ด ทํ า ขอ ตกลงการบริห ารจั ด การกองทุ น UN COVID-19 Response and Recovery MultiPartner Trust Fund (UN COVID-19 MPTF)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอการจัดทําขอตกลงการบริหารจัดการกองทุน UN COVID-19 MPTF
และอนุมัติใหเอกอัครราชทูตผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก เปนผูลงนามขอตกลงฯ ของฝาย
ไทย ทั้ งนี้ หากมี ความจํ าเป น จะต องแก ไขปรั บ ปรุงรางขอตกลงฯ ในส วนที่ไมใชส าระสําคั ญ กอนการลงนาม ให
กระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงการ
ตางประเทศ เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. กระทรวงการต า งประเทศเห็ น วา การสนั บ สนุ น งบประมาณแก ก องทุ น ฯ ดั งกลาว เป น การ
แสดงออกถึงการมีสวนรวมของไทยในกรอบสหประชาชาติในการรับมือกับการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และ
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เปนการสนับสนุนการทํางานของหนวยงานภายใตสหประชาชาติในประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในหวงที่ไทย
เปนสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ (Economic and Social Council – ECOSOC) วาระ
ป ค.ศ. 2020 – 2022 ซึ่งจะเปนโอกาสใหไทยแสดงจุดยืนในการสงเสริมการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไมทิ้ง
ใครไวขางหลัง จึงอนุมัติงบประมาณ จํานวน 100,000 ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 3,300,000 บาท เพื่อบริจาค
สมทบกองทุนฯ ดังกลาว และจะตองจัดทําขอตกลงการบริหารจัดการกองทุนฯ กับโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ
(United Nations Development Programme – UNDP) ตามขั้นตอนที่สหประชาชาติกําหนด เพื่อความโปรงใสใน
การบริหารจัดการเงินบริจาค
2. รางขอตกลงฯ ระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับรายละเอียดการบริจาคเงินใหแกกองทุนฯ และการใชเงิน
ของกองทุน ฯ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขซึ่งจะบั งคับกับ องคการภายใตสหประชาชาติที่เป นผูรับ (UN Recipient
Organization) และตัวแทนบริหารจัดการ (Administrative Agent) โดยไมมีการกําหนดพั นธกรณี ใด ๆ สําหรับ ผู
บริจาค (Donor)
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เลขาธิการสหประชาชาติประกาศจัดตั้งกองทุน “United Nations
COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund” หรื อ “UN COVID-19 MPTF” เพื่ อ เป น
กองทุ น ระหว างหน ว ยงาน (inter-agency fund) ของสหประชาชาติ สําหรับ สนั บ สนุน การให ความชว ยเหลือแก
ประเทศที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะประเทศที่มีรายไดต่ําถึงปานกลาง โดย
กองทุนฯ มีเปางบประมาณจํานวน 2 พันลานดอลลารสหรัฐ มีระยะเวลาในการบริหารกองทุนฯ 2 ป (จนถึงเดือน
เมษายน 2565) ตามที่ ข อมู ล เป ด เผย สถานะ ณ เดื อ นมิ ถุน ายน 2563 มี ป ระเทศต าง ๆ บริ จ าคเพื่ อ สนั บ สนุ น
งบประมาณแกกองทุนฯ แลว ไดแก เนเธอรแลนด เดนมารก นอรเวย สวิตเซอรแลนด และสโลวาเกีย
23. เรื่ อ ง การขอความเห็ น ชอบต อ ร า งเอกสารที่ จ ะมี ก ารลงนามหรื อ รับ รองในการประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น
ครั้งที่ 36
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางวิสัยทัศนผูนําอาเซียนวาดวยอาเซียนที่แนนแฟนและตอบสนอง:
กาวขามความทาทายและเสริมสรางการเติบโตอยางยั่งยืน และรางปฏิญญาอาเซียนวาดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
สําหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน โดยหากมีความจําเปนตองแกไขเอกสารในที่สวนที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอ
ผลประโยชนของไทย ให กระทรวงการต า งประเทศหรือส วนราชการเจาของเรื่องดําเนิ น การไดโดยไมตองเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณาอีก หลังจากนั้นใหรายงานผลเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบตอไป และใหนายกรัฐมนตรีหรือ
ผูแทนที่ไดรับมอบหมายรวมรับรองรางวิสัยทัศนฯ และรางปฏิญญาฯ ตามที่กระทรวงการตางประเทศ เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. รางวิสัยทัศนผูนําอาเซียนวาดวยอาเซียนที่แนนแฟนและตอบสนอง: กาวขามความทาทาย
และเสริมสรางการเติบโตอยางยั่งยืน (ASEAN Leader’s Vision Statement on a Cohesive and Responsive
ASEAN: Rising Above Challenge and Sustaining Growth) เป น เอกสารแสดงวิ สั ย ทั ศ น ข องผู นํ า อาเซี ย นที่
สอดคลองกับแนวคิดหลักของประธานอาเซียนในป 2563 โดยเนนการเสริมสรางประชาคมอาเซียนที่แนนแฟนและ
เปนเอกภาพในทุกมิติ รวมถึงการเสริมสรางขีดความสามารถของกลไกตาง ๆ ของอาเซียนและการปฏิบัติตามหลักการ
สําคัญที่อาเซียนยึดถือ รวมทั้งหลักการที่ระบุในเอกสารมุมมองของอาเซียนตออินโด – แปซิฟก เพื่อรับมือกับความ
ท าทายและโอกาสอั น เป น ผลจากการเปลี่ ย นแปลงที่รวดเร็ว เชน ภัย คุ กคามความมั่น คงรูป แบบใหม การปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนตน
2. รางปฏิญญาอาเซียนวาดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน
( ASEAN Declaration on Human Resources Development for the Changing World of Work)
ประกอบดวยบทนําที่กลาวถึงสถานการณการเปลี่ยนแปลงในโลกของงานและเอกสารตลอดจนกลไกสําคัญที่มีใน
อาเซี ย นที่ เกี่ ย วกั บ อนาคตของงาน และมาตรการเพื่ อสงเสริมการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย อาทิ (1) การสงเสริม
การเรียนรูตลอดชวงวัย (2) การเพิ่มโอกาสการเขาถึงการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานและโอกาสการจางงานของสตรี
คนพิ ก าร และผู สู งอายุ (3) การใช ป ระโยชน จ ากการอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม โอกาสการเข าถึ งงานที่ มี คุ ณ ค า และ
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(4) การเพิ่มบทบาทของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยผานการ
พัฒนาทักษะฝมือแรงงานและการฝกงาน เปนตน
ทั้งนี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในฐานะประธานอาเซียน ป 2563 มีกําหนดจัดการประชุมสุด
ยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 ผานระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยนายกรัฐมนตรีมีกําหนดเขารวม
ประชุมดังกลาว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563
24. เรื่ อง รายงานผลการประชุ มรั ฐมนตรีแ รงงานอาเซี ยน สมั ยพิ เศษ เกี่ยวกับ ผลกระทบของโควิด -19 ต อ
แรงงานและการจางงาน ผานระบบประชุมทางไกล (Video Conference) และการขอความเห็นชอบรับรองราง
ถอยแถลงรวมระดับรัฐมนตรีเพื่อตอบสนองตอผลกระทบของโควิด-19 ตอแรงงานและการจางงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติ รับ ทราบรายงานผลการประชุ มรั ฐมนตรีแรงงานอาเซีย น สมัย พิ เศษเกี่ย วกั บ
ผลกระทบของโควิด-19 ตอแรงงานและการจางงาน ผานระบบประชุมทางไกล (Video Conference) และเห็นชอบ
การรับรองรางถอยแถลงรวมระดับรัฐมนตรีเพื่อตอบสนองตอผลกระทบของโควิด-19 ตอแรงงานและการจางงาน
สาระสําคัญของรางถอยแถลงรวมฯ ไดแก (1) การจัดใหมีการสนับสนุนความเปนอยูและสุขภาพของ
แรงงานทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานกลุมเสี่ยง (2) การจัดหาคาตอบแทนอยางเหมาะสมใหแกแรงงานทุกคนที่
ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 และสิทธิที่จะเขาถึงการชวยเหลือทางสังคมหรือสิทธิประโยชนกรณีวางงานจากภาครัฐ
(3) อํานวยความสะดวกใหแรงงานที่ติดเชื้อโควิด-19 ทุกคนเขาถึงบริการดานสาธารณสุขที่จําเปน และ (4) สงเสริม
การสื่อสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและโปรงใส เพื่อใหเกิดการรายงานความคืบหนาของนโยบายและมาตรการของ
ภาครัฐตอแรงงานและการจางงานในการตอบสนองตอโรคระบาด
รางถอยแถลงรวมระดับรัฐมนตรีเพื่อตอบสนองตอผลกระทบโควิด-19 ตอแรงงานและการจางงานมี
เจตนารมณที่จะเสริมสรางความเขมแข็งในการดําเนินมาตรการเพื่อรองรับผลกระทบตอแรงงานและการจางงาน อัน
เนื่องมาจากการแพรระบาดของโควิด-19 รวมถึงสงเสริมใหไตรภาคี (ภาครัฐ นายจาง และลูกจาง) ที่เกี่ยวของใน
อาเซียน เขามามีสวนรวมในการลดผลกระทบดังกลาว โดยมาตรการในรางถอยแถลงรวมฯ ฉบับนี้ มีความสอดคลอง
กับสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ในปจจุบัน ซึ่งสงผลใหประเทศสมาชิกอาเซียนมีแนวทางความรวมมือ
ดานแรงงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อลดผลกระทบตอแรงงานและการจางงานในภูมิภาค
แตงตั้ง
25. เรื่อง รายชื่อผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของสวนราชการตาง ๆ (จํานวน 4 ราย)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบตามที่ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ สนอรายชื่ อ ผู ป ระสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของสวนราชการตาง ๆ เพิ่มเติม (จํานวน 4 ราย) ประกอบดวย กระทรวงแรงงาน
สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และสํานักงานราชบัณฑิตยสภา เนื่องจาก ปคร. เดิมของสวน
ราชการดังกลาวที่ไดรับการแตงตั้งมีการเกษียณอายุราชการและมีการโยกยายเปลี่ยนตําแหนง ดังนี้
1. กระทรวงแรงงาน นายสมบูรณ ตรัยศิลานันท ผูต รวจราชการกระทรวงแรงงาน
2. สํานักงาน ก.พ.ร. นางอารียพันธ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
3. สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ นายณ รงค ทรงอารมณ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
4. สํานักงานราชบัณฑิตยสภา นางดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
26. เรื่อง ขอเพิ่มเติมองคประกอบในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ําแหงชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอการ
เพิ่มเติมองคประกอบในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ําแหงชาติ จํานวน 4 คน ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เปนตนไป
สาระสํ าคั ญ ของเรื่อง ทส. รายงานวา เพื่ อให คณะกรรมการนโยบายบริห ารจัดการถ้ําแห งชาติ
ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้ง (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 ตุลาคม 2562) สามารถบูรณาการในการบริหารจัดการถ้ํา
แบบมีสวนรวมกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย ตามกรอบแนวคิดการ

34
บริหารจัดการถ้ําของประเทศไทยที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ นโยบาย และแผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ รวมทั้ งนโยบายและแผนการบริห ารจัดการถ้ําของตางประเทศ สงผลใหเกิด ความ
เชื่อมโยงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืนของทองถิ่น คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ําแหงชาติ ใน
การประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ไดมีมติเห็นชอบใหเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการ
ดังกลาว จํานวน 4 คน ประกอบดวย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง และอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการดังกลาว
(เดิมมีคณะกรรมการฯ รวม 26 คน เสนอเพิ่มเติมครั้งนี้ 4 คน รวมเปน 30 คน)
27. เรื่อง การแตงตั้งผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอการแตงตั้ง นายบุญญนิตย วงศรักมิตร
ให ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ว า การการไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต แห ง ประเทศไทย โดยให ได รั บ ค า ตอบแทนคงที่ ในอั ต ราเดื อ นละ
690,000 บาท (ตามมติคณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2563) ซึ่งกระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบแลว และให นายบุญญนิตย วงศรักมิตร ลาออกจากการ
เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ กอนลงนามในสัญญาจางดวย
28. เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เสนอแตงตั้ง นางผุ สดี ตามไท เป นกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบั นพั ฒ นาองคกรชุมชน แทนผู ที่
พนจากตําแหนงเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ โดยใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งได
แตงตั้งไวแลว ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เปนตนไป
29. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ในฐานะกํากับดูแล
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จํานวน 10 คน เนื่องจากคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (เฉพาะกิจ) ไดพนจากตําแหนงตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการที่แตงตั้งตามประกาศ
และคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติบางฉบับ พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. นางสาวปฐมา จันทรักษ
2. นายสุรพล โอภาสเสถียร
3. นายมงคล ลีลาธรรม
4. นายสรกิจ มั่นบุปผชาติ
ผูแทนองคการเอกชน
5. นายโอฬาร วีระนนท
ผูแทนองคการเอกชน
6. นายมนตรี จงวิเศษ
ผูแทนองคการเอกชนซึ่งประกอบการในภูมิภาค
7. นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ
ผูแทนองคการเอกชนซึ่งประกอบการในภูมิภาค
8. นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ ผูแทนองคการเอกชนซึ่งประกอบการในภูมิภาค
9. นายภูวดิท ปรีชานนท
ผูแทนองคการเอกชนซึ่งประกอบการในภูมิภาค
10. นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ผูแทนองคการเอกชนซึ่งประกอบการในสวนกลาง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เปนตนไป

..............
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

