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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (8 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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กฎหมาย
รางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติหอการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ
พลเมืองใชรวมกันในทองที่ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ํา พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ
และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ....
รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดที่ดินที่
ไดรับอนุญาตใหทําประโยชนตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ ตามมาตรา 7
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562
รางพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตําแหนงที่วาง พ.ศ. 2563
เศรษฐกิจ - สังคม
การเสนอตัวขอเปนเจาภาพการจัดการแขงขันรถจักรยานยนตชิงแชมปโลก
รายการ โมโต จีพี ประจําป 2564 – 2568 (5 ป)
ขออนุมัติดําเนินโครงการอางเก็บน้ําหวยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ป 2563
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ในคราวประชุม
ครั้งที่ 8/2563 (คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู)
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และ
การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 8
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และ
การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ
รายงานความกาวหนาการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณที่
จังหวัดนครราชสีมา
ตางประเทศ
การลงนามพิธีสารวาดวยขอกําหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสําหรับการ
สงออกและนําเขาผลไมผานประเทศที่สามระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทยและ
สํานักงานศุลกากรแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ และการประชุมสุดยอดอาเซียน
บวกสาม สมัยพิเศษ วาดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
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การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศลุมน้ําโขงกับญี่ปุน ครั้งที่ 13
แตงตั้ง
การสมัครรับเลือกตั้งตําแหนงเลขาธิการองคการที่ปรึกษากฎหมายแหงเอเชียและ
แอฟริกา (Asian-African Legal Consultative Organization-AALCO)
การใหความเห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงรองหัวหนาเจาหนาที่ฝาย
บริหาร (Deputy Chief Executive Officer, DCEO) ขององคกรรวมไทยมาเลเซีย
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
เพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub)
ขอปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการอํานวยการโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 196/2563 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายให
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ
ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา
การพิจารณาแตงตั้งผูวาการการเคหะแหงชาติ

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชบัญญั ติคูชีวิต พ.ศ. .... และรางพระราชบั ญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
1. เห็ น ชอบรางพระราชบั ญ ญั ติคูชีวิต พ.ศ. .... และรางพระราชบัญ ญั ติแกไขเพิ่ มเติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว
ตามที่ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมเสนอ แล ว ส ง ให ค ณะกรรมการประสานงานสภาผู แ ทนราษฎรพิ จ ารณา ก อ นเสนอ
สภาผูแทนราษฎรตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทํ ากฎหมายลําดั บ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามรางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. ....
3. ใหกระทรวงการพั ฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษยเตรียมการเพื่อรองรับการรับ บุตรบุญ
ธรรมรวมกันของคูชีวิตที่จะมีขึ้นภายหลังจากที่รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใชบังคับ ตามขอสังเกตของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตอไป
4. ใหกระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศไปพิจารณาดําเนินการตอไป
5. สําหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยและพระราชบั ญ ญั ติห ลั กเกณฑ การจัดทํ า รางกฎหมายและการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
ภายหลั งจากที่ รา งพระราชบั ญ ญั ติทั้ ง 2 ฉบั บ ในเรื่ อ งนี้ มี ผ ลใช บั งคั บ แล ว เห็ น ควรให ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมร ว มกั บ
กระทรวงการคลั ง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ พิจารณาศึกษาผลกระทบและแนวทางใน
การแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิและหนาที่ที่คูชีวิตที่มีเพศเดียวกันควรไดรับอยางเทาเทียมกับคูสมรสระหวาง
ชายและหญิงตามกฎหมายอื่นดวย ทั้งนี้ ตามขอสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทั้ งนี้ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ รวม 2 ฉบั บ ที่ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมเสนอ เป น ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่
คณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติอนุมัติหลักการ (รางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. ....) และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได
ตรวจพิ จารณาแล ว โดยได ป รับ ปรุงแก ไข และไดย กรางพระราชบัญ ญั ติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งเพื่อใหสอดคลองกัน ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดบทบัญญัติเฉพาะ
เกี่ยวกับการจดทะเบียนคูชีวิตและการเลิกการเปนคูชีวิต สิทธิและหนาที่ระหวางคูชีวิต การจัดการทรัพยสิน การรับ
บุตรบุญธรรม และมรดก เพื่อรองรับความสัมพันธการอยูรวมกันเปนครอบครัวระหวางบุคคลที่มีเพศเดียวกันโดย
กําเนิด โดยมีการอุปการะเลี้ยงดูและมีความสัมพันธในดานอื่น ๆ ไมแตกตางไปจากคูสมรส ซึ่งจะเปนการเสริมสราง
ความเขมแข็งของครอบครัวที่กอตั้งขึ้นระหวางบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และสอดคลองกับสภาพสังคม
ในปจจุบัน
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. รางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังนี้
1.1 กําหนดให “คูชีวิต” หมายความวา บุคคลสองคนซึ่งเปนเพศเดียวกันโดยกําเนิดและ
ไดจดทะเบียนคูชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้
1.2 กําหนดใหศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวา
ด ว ยศาลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและครอบครั ว มี อํ า นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี
ตามพระราชบัญญัตินี้
1.3 กําหนดให การจดทะเบียนคูชีวิตจะทํ าไดตอเมื่อบุ คคลทั้งสองมีอายุสิบเจ็ดปบ ริบูรณ
และทั้งสองมีสัญชาติไทย หรือฝายใดฝายหนึ่งมีสัญชาติไทย รวมทั้งกําหนดบุคคลตองหามมิใหจดทะเบียนคูชีวิต คือ
กรณีบุคคลทั้งสองคนเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา เปนพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือ
มารดา บุคคลฝายหนึ่งฝายใดเปนคนวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ และบุคคลฝายหนึ่งฝาย
ใดมีคูสมรสหรือคูชีวิตอยูกอนแลว
1.4 กําหนดใหการจดทะเบียนคูชีวิตจะทําไดตอเมื่อบุคคลทั้งสองฝายยินยอมเปนคูชีวิตกัน
และตองแสดงการยินยอมนั้นใหปรากฏโดยเปดเผยตอหนานายทะเบียน และใหนายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้น
ไวดวย
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1.5 กําหนดใหในกรณีที่ผูเยาวจะจดทะเบียนคูชีวิต ตองไดรับความยินยอมของบิดา มารดา
ผูรับบุตรบุญธรรม ผูปกครอง หรือศาล แลวแตกรณี และกําหนดวิธีใหความยินยอมดังกลาว รวมทั้งกําหนดใหผูเยาว
ยอมบรรลุนิติภาวะเมื่อจดทะเบียนคูชีวิตตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
1.6 กําหนดใหสถานะการจดทะเบียนคูชีวิตตามพระราชบั ญญั ตินี้ถือเปนขอมูลทะเบียน
ประวัติราษฎรตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
1.7 กําหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับลักษณะความสัมพันธของคูชีวิต เชน ภูมิลําเนาของคูชีวิต
การรอ งขอให ศาลสั่ งหรื อเพิ กถอนคํ าสั่ งให คู ชี วิตอีกฝ ายเปน คนไรค วามสามารถหรือคนเสมือนไรค วามสามารถ
การจัดทําบัญชีทรัพยสินของคูชีวิตผูไมอยู การถอนคืนการใหในการจดทะเบียนเปนคูชีวิต รวมทั้งกําหนดใหคูชีวิตตอง
อยูรวมกันเปนครอบครัวและชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน
1.8 กําหนดใหคูชีวิตมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหายเชนเดียวกับสามีหรือภริยาตามมาตรา 3
และมาตรา 5 (2) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และมีอํานาจดําเนินคดีตางผูตายตอไปเชนเดียวกับ
สามีหรือภริยาตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1.9 กํ า หนดบทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย สิ น ระหว า งคู ชี วิ ต โดยแบ ง เป น สิ น ส ว นตั ว และ
ทรัพยสินรวมกัน
1.10 กํ า หนดเกี่ ย วกั บ ความเป น โมฆะของการจดทะเบี ย นคู ชี วิ ต โดยกํ า หนดให
การจดทะเบียนคูชีวิตที่ฝาฝนกฎหมายเปนโมฆะ ใหคําพิพากษาของศาลเทานั้นที่จะแสดงวาการจดทะเบียนคูชีวิตเปน
โมฆะ และใหคูชีวิตฝายที่ไดจดทะเบียนคูชีวิตโดยสุจริตมีสิทธิเรียกคาทดแทนได
1.11 กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การสิ้ น สุ ด การเป น คู ชี วิ ต โดยการเป น คู ชี วิ ต ย อ มสิ้ น สุ ด ลงด ว ย
ความตาย ศาลพิพากษาใหเพิกถอน หรือการเลิกการเปนคูชีวิต รวมทั้งกําหนดเหตุฟองเลิกการเปนคูชีวิต เชน คูชีวิต
ฝายใดฝายหนึ่งอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองผูอื่นฉันคูชีวิต หรือฉันภริยาหรือสามี ประพฤติชั่ว ทําราย ทรมานรางกาย
หรือจิตใจ หมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝายหนึ่ง จงใจละทิ้งรางอีกฝายหนึ่งไปเกิน
หนึ่งป ไมใหความชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่งตามสมควรหรือทําการเปนปฏิปกษตอการเปนคูชีวิตกันอยาง
รายแรง วิกลจริต เปนโรคติดตอรายแรงอันอาจเปนภัยแกอีกฝายหนึ่ง หรือเมื่อคูชีวิตทั้งสองฝายสมัครใจแยกกันอยู
เพราะเหตุ ที่ ไม อ าจอยู ร ว มกั น เป น ครอบครั ว ได โ ดยปกติ สุ ข ตลอดมาเกิ น สามป หรื อ แยกกั น อยู ต ามคํ า สั่ งของ
ศาลเปนเวลาเกินสามป
1.12 กําหนดเกี่ยวกับบุตรบุญธรรม โดยใหคูชีวิตซึ่งไดปฏิบัติตามเงื่อนไขในพระราชบัญญัติ
นี้และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลวสามารถรับบุตรบุญธรรมได โดยผูจะรับบุตรบุญธรรมหรือผูจะเปนบุตร
บุญธรรม ถาไดจดทะเบียนคูชีวิตกับบุคคลอื่น ตองไดรับความยินยอมจากคูชีวิตอีกฝายหนึ่งกอน รวมทั้งคูชีวิตฝาย
หนึ่งจะจดทะเบี ยนรับผูเยาวซึ่งเปนบุ ตรบุญธรรมของคูชีวิต อีกฝายหนึ่งมาเปน บุตรบุญ ธรรมของตนดวยก็ได โดย
จะตองไดรับความยินยอมของคูชีวิตฝายที่เปนผูรับบุตรบุญธรรมอยูแลว และกําหนดใหการรับบุตรบุญธรรมยอมเปน
อันยกเลิกเมื่อมีการจดทะเบียนคูชีวิตกับบุตรบุญธรรม
1.13 กํ า หนดให เ มื่ อ คู ชี วิ ต ฝ า ยใดฝ า ยหนึ่ ง ตาย ให คู ชี วิ ต อี ก ฝ า ยหนึ่ ง มี สิ ท ธิ แ ละ
หนาที่เชนเดียวกับคูสมรสตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก
1.14 กํ า หนดให นํ า บทบั ญ ญั ติ แ ห ง ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ช ย ว าด ว ยคู ส มรส
ครอบครัว และบุตรบุญธรรม มาใชบังคับแกคูชีวิตดวยโดยอนุโลม ในบางกรณี
2. รางพระราชบั ญ ญั ติแ ก ไขเพิ่ มเติ มประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ชย (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญเปนการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเพื่อใหสอดคลองกับ
รางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... ดังนี้
2.1 กําหนดใหชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคูสมรสหรือคูชีวิตอยูไมได
2.2 กํ าหนดให เหตุฟ องหยา รวมถึ งกรณี ส ามี ห รือภริยาอุ ป การะเลี้ย งดู ห รือยกย องผู อื่น
ฉันคูชีวิต
2.3 กําหนดใหสิทธิรับคาเลี้ยงชีพในกรณีหยาหมดไป ถาฝายที่รับคาเลี้ยงชีพสมรสใหมหรือ
จดทะเบียนคูชีวิต
2. เรื่อง รางพระราชบัญญัติหอการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบร า งพระราชบั ญ ญั ติ ห อการค า (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. แกไขเพิ่ มเติมหน าที่ ของหอการคาใหครอบคลุมการดําเนิน งานตาง ๆ อัน จะเปน การสงเสริม
การคาและการประกอบวิสาหกิจของสมาชิกไดมากขึ้น เชน เปนสถาบันอนุญาโตตุลาการชี้ขาดขอพิพาททางการคา
รวมทั้งจัดตั้งศูนยไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางการคา ทําความตกลงหรือความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ
2. แกไขเพิ่มเติมขอบเขตการดําเนินงานของหอการคา โดยกําหนดขอยกเวนใหหอการคาสามารถ
ดําเนินการกิจการบางประการเพื่อใหเปนไปตามหนาที่ของหอการคา
3. แก ไขเพิ่ มเติ มการเลิ กหอการค าโดยมติที่ ป ระชุมใหญ โดยให ใชคะแนนเสีย งไมน อยกวาสาม
ในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
4. ปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ
ทั้งนี้ พณ. เสนอวา
1) พณ. ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติหอการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลว
ขอยืนยันใหดําเนินการรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอไป
2) พณ. ได พิจ ารณาทบทวนการจัดเก็บ คาธรรมเนีย มตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวัน ที่ 2 มกราคม
2563 (เรื่อง แนวทางการทบทวนอัตราค าธรรมเนียมในการอนุ มัติ อนุ ญาต ของทางราชการ) แลว โดยพิ จารณา
เปรียบเทียบรายไดจ ากการจัดเก็บ คาธรรมเนีย มรายป กับตน ทุน การจัดเก็ บค าธรรมเนียมรายป พบวาตน ทุ นการ
จัดเก็บฯ สูงกวารายไดจากการจัดเก็บฯ ซึ่งคาธรรมเนียมสวนใหญเกิดขึ้นจากการออกเอกสาร เชน ใบอนุญาต ใบแทน
ใบอนุญาต การขอตรวจหรือคัดเอกสาร การขอใหคัดและรับรองสําเนาเอกสาร ซึ่งยังมีความจําเปนตองออกเอกสาร
เนื่องจากภาคเอกชนมีความจําเปนตองใชเอกสารเพื่อเปนหลักฐานยืนยันทางกฎหมาย และเพื่อขอรับการสนับสนุน
ตาง ๆ จากภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ จึงไดปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน
และไดรายงานผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากรางพระราชบัญญัติหอการคาฯ ดังนี้
3) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากรางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีดังนี้
3.1) ผลกระทบเชิงลบ หอการคาตามกฎหมายนี้จะมีภาระหนาที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ฉบับนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเปนสมาชิก และการดําเนินกิจการ
3.2) ผลกระทบเชิ ง บวก กฎหมายฉบั บ นี้ จ ะส ง ผลต อ ภาพรวมและเกิ ด ประโยชน ใ น
ดานการคา และเศรษฐกิจของประเทศใหมีความทันสมัย สอดคลองกับการลงทุนและการคาระหวางประเทศ เพื่อขจัด
ปญหาในการประกอบธุรกิจ ลดและเลิกกฎหมายที่เปนอุปสรรค และเปนการสรางความเขมแข็ง และศักยภาพใหแก
หอการคาในประเทศไทย ซึ่งเปนองคกรที่จะสามารถสรางความแข็งแกรงใหแกผูประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลาง
และขนาดยอม (Small and Medium Enterprises : SMEs) อีกทั้งสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ที่กําหนดใหหนวยงานผูรักษาการตามกฎหมายตองดําเนินการทบทวนกฎหมายใน
ความรับผิดชอบทุก ๆ 5 ป
4) สําหรับการรับฟงความคิดเห็นนั้นไดดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยการจัดประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย รับฟงความคิดเห็นผานทางเว็บไซตของ
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า (www.dbd.go.th) โทรสารหมายเลข 0 2547 4472 และไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(dbd.legal@gmail.com) จํานวน 1 ครั้ง ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 รวมทั้งได
จัดทํารายงานการวิเคราะห ผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากกฎหมายตามแนวทางมติ คณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน
2562) เรื่อง การดําเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และไดเผยแพรผลการรับฟงความคิดเห็น พรอมการวิเคราะห
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายผานทางเว็บไซตใหประชาชนรับทราบดวยแลว
จึงไดเสนอรางพระราชบัญญัติหอการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดําเนินการ
3. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันใน
ทองที่ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ....
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผ น ดิ น สํ า หรั บ พลเมื อ งใช ร ว มกั น ในท อ งที่ ตํ า บลบ า นใหม อํ า เภอปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
เป น การถอนสภาพที่ ดิ น อั น เป น สาธารณสมบั ติข องแผน ดิน สําหรับ พลเมื อ งใช รว มกั น ในท อ งที่
ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ 6 ไร 1 งาน 1 ตารางวา ซึ่งปจจุบันราษฎรไดเลิกใช
ประโยชนรวมกันในที่ดินสาธารณประโยชน แปลงดังกลาวแลว เพื่อมอบหมายใหเทศบาลนครปากเกร็ดใชเปนที่ตั้ง
โรงเรียนอนุบาล
4. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ํา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ํา พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดลุมน้ํ าของประเทศไทย จํานวน 22 ลุ มน้ํา ไดแก (1) ลุมน้ํ าสาละวิน (2) ลุ มน้ําโขงเหนื อ
(3) ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (4) ลุมน้ําชี (5) ลุมน้ํามูล (6) ลุมน้ําปง (7) ลุมน้ําวัง (8) ลุมน้ํายม (9) ลุมน้ํานาน
(10) ลุมน้ําเจาพระยา (11) ลุมน้ําสะแกกรัง (12) ลุมน้ําปาสัก (13) ลุมน้ําทาจีน (14) ลุมน้ําแมกลอง (15) ลุมน้ําบาง
ปะกง (16) ลุมน้ําโตนเลสาบ (17) ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก (18) ลุมน้ําเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ (19) ลุมน้ํา
ภาคใตฝงตะวันออกตอนบน (20) ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา (21) ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออกตอนลาง (22) ลุมน้ําภาคใต
ฝงตะวันตก ดังนี้
ลุมน้ํา
มีเขตพื้นที่ครอบคลุม
1. ลุมน้ําสาละวิน
(1) จังหวัดเชียงใหม (2) จังหวัดตาก (3) จังหวัดแมฮองสอน
2. ลุมน้ําโขงเหนือ
(1) จังหวัดเชียงราย (2) จังหวัดเชียงใหม (3) จังหวัดพะเยา
3. ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (1) จังหวัดกาฬสินธุ (2) จังหวัดนครพนม (3) จังหวัดบึงกาฬ (4) จังหวัดพิษณุโลก
(5) จังหวัดเพชรบูรณ (6) จังหวัดมุกดาหาร (7) จังหวัดยโสธร (8) จังหวัดรอยเอ็ด
(9) จังหวัดเลย (10) จังหวัดสกลนคร (11) จังหวัดหนองคาย (12) จังหวัด
หนองบัวลําภู (13) จังหวัดอํานาจเจริญ (14) จังหวัดอุดรธานี (15) จังหวัด
อุบลราชธานี
4. ลุมน้ําชี
(1) จังหวัดกาฬสินธ (2) จังหวัดขอนแกน (3) จังหวัดชัยภูมิ (4) จังหวัด
นครราชสีมา (5) จังหวัดเพชรบูรณ (6) จังหวัดมหาสารคาม (7) จังหวัดมุกดาหาร
(8) จังหวัดยโสธร (9) จังหวัดรอยเอ็ด (10) จังหวัดลพบุรี (11) จังหวัดเลย
(12) จังหวัดศรีสะเกษ (13) จังหวัดหนองบัวลําภู (14) จังหวัดอุดรธานี
(15) จังหวัดอุบลราชธานี
5. ลุมน้ํามูล
(1) จังหวัดขอนแกน (2) จังหวัดชัยภูมิ (3) จังหวัดนครนายก (4) จังหวัด
นครราชสีมา (5) จังหวัดบุรีรัมย (6) จังหวัดปราจีนบุรี (7) จังหวัดมหาสารคาม
(8) จังหวัดมุกดาหาร (9) จังหวัดยโสธร (10) จังหวัดรอยเอ็ด (11) ศรีสะเกษ
(12) จังหวัดสระแกว (13) จังหวัดสุรินทร (14) จังหวัดอํานาจเจริญ
(15) จังหวัดอุบลราชธานี
6. ลุมน้ําปง
(1) จังหวัดกําแพงเพชร (2) จังหวัดเชียงใหม (3) จังหวัดตาก
(4) จังหวัดนครสวรรค (5) จังหวัดแมฮองสอน (6) จังหวัดลําพูน
7. ลุมน้ําวัง
(1) จังหวัดเชียงราย (2) จังหวัดตาก (3) จังหวัดแพร (4) จังหวัดลําปาง
8. ลุมน้ํายม
(1) จังหวัดกําแพงเพชร (2) จังหวัดตาก (3) จังหวัดนครสวรรค (4) จังหวัดนาน
(5) จังหวัดพะเยา (6) จังหวัดพิจิตร (7) จังหวัดพิษณุโลก (8) จังหวัดแพร
(9) จังหวัดลําปาง (10) จังหวัดสุโขทัย (11) จังหวัดอุตรดิตถ
9. ลุมน้ํานาน
(1) จังหวัดกําแพงเพชร (2) จังหวัดนครสวรรค (3) จังหวัดนาน (4) จังหวัดพิจิตร
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(5) จังหวัดพิษณุโลก (6) จังหวัดเพชรบูรณ (7) จังหวัดแพร (8) จังหวัดเลย
(9) จังหวัดสุโขทัย (10) จังหวัดอุตรดิตถ
10. ลุมน้ําเจาพระยา
(1) กรุงเทพมหานคร (2) จังหวัดกําแพงเพชร (3) จังหวัดชัยนาท (4) จังหวัด
นครนายก (5) จังหวัดนครปฐม (6) จังหวัดนครสวรรค (7) จังหวัดนนทบุรี
(8) จังหวัดปทุมธานี (9) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (10) จังหวัดพิจิตร
(11) จังหวัดเพชรบูรณ (12) จังหวัดลพบุรี (13) จังหวัดสมุทรปราการ
(14) จังหวัดสมุทรสาคร (15) จังหวัดสระบุรี (16) จังหวัดสิงหบุรี
(17) จังหวัดสุพรรณบุรี (18) จังหวัดอางทอง (19) จังหวัดอุทัยธานี
11. ลุมน้ําสะแกกรัง
(1) จังหวัดกําแพงเพชร (2) จังหวัดนครสวรรค (3) จังหวัดอุทัยธานี
12. ลุมน้ําปาสัก
(1) จังหวัดชัยภูมิ (2) จังหวัดนครราชสีมา (3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(4) จังหวัดเพชรบูรณ (5) จังหวัดลพบุรี (6) จังหวัดเลย (7) จังหวัดสระบุรี
13. ลุมน้ําทาจีน
(1) กรุงเทพมหานคร (2) จังหวัดกาญจนบุรี (3) จังหวัดชัยนาท (4) จังหวัด
นครปฐม (5) จังหวัดนนทบุรี (6) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (7) จังหวัดราชบุรี
(8) จังหวัดสมุทรสงคราม (9) จังหวัดสมุทรสาคร (10) จังหวัดสิงหบุรี
(11) จังหวัดสุพรรณบุรี (12) จังหวัดอางทอง (13) จังหวัดอุทัยธานี
14. ลุมน้ําแมกลอง
(1) จังหวัดกาญจนบุรี (2) จังหวัดตาก (3) จังหวัดนครปฐม (4) จังหวัดราชบุรี
(5) จังหวัดสมุทรสงคราม (6) จังหวัดสมุทรสาคร (7) จังหวัดสุพรรณบุรี
(8) จังหวัดอุทัยธานี
15. ลุมน้ําบางปะกง
(1) กรุงเทพมหานคร (2) จังหวัดจันทบุรี (3) จังหวัดฉะเชิงเทรา (4) จังหวัดชลบุรี
(5) จังหวัดนครนายก (6) จังหวัดนครราชสีมา (7) จังหวัดปทุมธานี (8) จังหวัด
ปราจีนบุรี (9) จังหวัดสมุทรปราการ (10) จังหวัดสะแกว (11) จังหวัดสระบุรี
16. ลุมน้ําโตนเลสาบ
(1) จังหวัดจันทบุรี (2) จังหวัดตราด (3) จังหวัดสระแกว
17. ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก (1) จังหวัดจันทบุรี (2) จังหวัดฉะเชิงเทรา (3) จังหวัดชลบุรี (4) จังหวัดตราด
(5) จังหวัดระยอง
18. ลุมน้ําเพชรบุรี –
(1) จังหวัดชุมพร (2) จังหวัดประจวบคีรีขันธ (3) จังหวัดเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
(4) จังหวัดราชบุรี (5) จังหวัดสมุทรสงคราม
19. ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก
(1) จังหวัดกระบี่ (2) จังหวัดชุมพร (3) จังหวัดตรัง (4) จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอนบน
(5) จังหวัดประจวบคีรีขันธ (6) จังหวัดพังงา (7) จังหวัดพัทลุง (8) จังหวัดระนอง
(9) จังหวัดสุราษฎรธานี
20. ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
(1) จังหวัดตรัง (2) จังหวัดนครศรีธรรมราช (3) จังหวัดพัทลุง (4) จังหวัดยะลา
(5) จังหวัดสงขลา (6) จังหวัดสตูล
21. ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก
(1) จังหวัดนราธิวาส (2) จังหวัดปตตานี (3) จังหวัดยะลา (4) จังหวัดสงขลา
ตอนลาง
22. ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก
(1) จังหวัดกระบี่ (2) จังหวัดชุมพร (3) จังหวัดตรัง (4) จังหวัดนครศรีธรรมราช
(5) จังหวัดพังงา (6) จังหวัดพัทลุง (7) จังหวัดภูเก็ต (8) จังหวัดระนอง
(9) จังหวัดสงขลา (10) จังหวัดสตูล (11) จังหวัดสุราษฎรธานี
5. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน
หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
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ปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ และวิธีการ
ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552 ดังนี้
1. กําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร เชน กําหนดใหการกอสรางอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุ ก
ชั้ น ในอาคารหลั ง เดี ย วกั น ตั้ ง แต 2,000 ตารางเมตรขึ้ น ไป ต อ งมี ก ารออกแบบเพื่ อ การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน ได แ ก
สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ อาคารหางสรรพสินคาหรือศูนยการคา
2. กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคาร เชน กําหนดคาการถายเท
ความรอนรวมของระบบเปลือกอาคาร ระบบไฟฟาแสงสวาง และระบบปรับอากาศในแตละประเภทและขนาดตาง ๆ
ใหเปนไปตามคามาตรฐานตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
3. กํ าหนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธีก ารคํ า นวณการออกแบบอาคาร เช น กํ าหนดให แสดงรายการ
คํ า นวณเป น ไปตามวิ ธี ก ารที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศกํ า หนด หรื อ วิ ธี ก ารตามมาตรฐานของสมาคมวิ ศ วกรรมสถาน
แห งประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ หรื อ สมาคมสถาปนิ ก สยาม ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ หรื อ มาตรฐานที่
คณะกรรมการควบคุมอาคารใหการรับรอง
4. กําหนดเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับการตรวจรับรองแบบอาคาร เชน กําหนดให การตรวจรับ รองแบบ
อาคารใหกระทําโดยผูไดรับใบประกอบวิชาชีพใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปตยกรรมควบคุม
กําหนดให เจ าของอาคารมี ห น าที่ จั ดทํ ารายงานผลการตรวจประเมิน ในการออกแบบอาคารเพื่ อประกอบการยื่ น
คําขอรับใบอนุญาตหรือแจงกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร
6. เรื่อง รา งประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดที่ ดิน ที่ ไดรับ อนุญ าตใหทํ า
ประโยชนตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ ตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการรางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดที่ดิน
ที่ไดรับอนุญาตใหทําประโยชนตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ ตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญั ติปาไม
พุ ท ธศั ก ราช 2484 ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ป า ไม (ฉบั บ ที่ 8) พ.ศ. 2562 ตามที่ ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรั ฐ มนตรี ต รวจพิ จ ารณา โดยให รั บ ข อ สั งเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) และสํ านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได
2. ให ทส. รับความเห็นของ กษ. ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
3. ให กษ. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางประกาศ
กําหนดใหที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.
4-01 ส.ป.ก. 4-01 ก ส.ป.ก. 4-01 ข ส.ป.ก. 4-01 ค) และหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินที่อยู
อาศัย (ส.ป.ก. 4-01 ช) เปนที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหทําประโยชนตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิตามมาตรา 7 วรรค
หนึ่ ง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป า ไม พุ ท ธศั ก ราช 2484 ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ป า ไม (ฉบั บ ที่ 8)
พ.ศ. 2562 และใหไมที่ปลูกในที่ดินดังกลาวใหถือวาไมเปนไมหวงหาม
ทส. เสนอวา
1. โดยที่มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ป า ไม (ฉบั บ ที่ 8) พ.ศ. 2562 บั ญ ญั ติ ให ไม ช นิ ด ใดที่ ขึ้ น ในป า จะให เป น ไม ห วงห า มประเภทใด ให กํ า หนดโดย
พระราชกฤษฎีกา สําหรับไมทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไมเปน
ไมหวงหาม หรือไมที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหทําประโยชนตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ใหถือวาไมเปนไมหวงหาม ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว
จึงสมควรกําหนดใหที่ดินที่ไดรับ อนุญาตใหทําประโยชนสามารถปลูกไมขึ้นในที่ดินดังกลาวได โดยไมถือวาเปน ไม
หวงหาม
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2. กรมปาไมไดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) กรมสงเสริมสหกรณ กรมชลประทาน กรมธนารักษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ประชุมมีมติเห็นควร
ประกาศเฉพาะที่ ดิ น ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ที่ มี ห นั งสื อ อนุ ญ าตให เข าทํ า ประโยชน ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น (ส.ป.ก. 4-01
ส.ป.ก.4-01 ก ส.ป.ก. 4-01 ข ส.ป.ก. 4-01 ค) และหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินที่อยูอาศัย
(ส.ป.ก.4-01 ช) ไปกอน เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีการเพิกถอนการเปนปาสงวนแหงชาติแลว
3. ทส. พิจารณาแลวเห็นวา โดยที่กรมปาไมไดมอบพื้นที่ปาเสื่อมสภาพที่เหมาะสมตอการเกษตร
และพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจให ส.ป.ก. ดําเนินการปฏิรูปที่ดินตามนโยบายรัฐบาล เมื่อป พ.ศ. 2536 เนื้อที่ประมาณ
44.28 ลานไร โดยกําหนดเงื่อนไขการใชประโยชนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ใหราษฎรปลูกไม
ผล หรือไมยื น ต นอย างน อยรอยละ 20 ของเนื้ อที่ที่ไดรับ เกษตรกรที่ไดรับ หนังสืออนุญ าตใหทําประโยชนในเขต
ส.ป.ก. บางรายไดดําเนินการปลูกสรางสวนปา และไดขึ้นทะเบียนสวนปาตามพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมแลว เนื้อที่ประมาณ 205,000 ไร ดังนั้น จึงมีที่ดินในเขต ส.ป.ก. อีกจํานวนมากที่ประสงคจะทําไมหวง
หามที่ปลูกขึ้นตามเงื่อนไขการใชประโยชนที่ดินดังกลาว ตองขออนุญาตทําไมตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช
2484 การประกาศที่ดินใน ส.ป.ก. ใหไมที่ปลูกขึ้นในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามขอ 2. ไมเปนไมหวงหาม จึงเปนการ
ชวยใหเกษตรกรสามารถทําไมที่ปลูกขึ้นในพื้นที่เขต ส.ป.ก. ไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งจะเปนการสรางแรงจูงใจให
เกษตรกรที่ไดรับหนังสืออนุญาตใหทําประโยชนในเขต ส.ป.ก. ใหความรวมมือตามนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มพื้นที่
ปาเศรษฐกิจและพื้นที่สีเขียวอยางเปนรูปธรรม
จึงไดเสนอรางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหทาํ ประโยชน
ตามประเภทหนั งสื อแสดงสิ ท ธิ ตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ ง แห งพระราชบัญ ญั ติปาไม พุ ทธศักราช 2484 ซึ่งแก ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 มาเพื่อดําเนินการ
7. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5
แทนตําแหนงที่วาง พ.ศ. 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรางพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตําแหนงที่วาง พ.ศ. 2563 ตามที่ สํานั กงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว และนายกรัฐมนตรีไดอาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่ อ วั น ที่ 28 มกราคม 2563 อนุ มั ติ แ ทนคณะรัฐ มนตรีในเรื่อ ง การตรารา งพระราชกฤษฎี ก าให มี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู แทนราษฎรจังหวัด สมุ ทรปราการ เขตเลื อกตั้ งที่ 5 แทนตําแหน งที่ วาง พ.ศ. 2563 ซึ่งมี ระยะเวลา
ดํ าเนิ น การอั น จํ ากั ด ตามมาตรา 7 แห งพระราชกฤษฎี ก าว าด ว ยการเสนอเรื่ อ งและการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี
พ.ศ. 2548 ซึ่ งสํ านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ได นํ า ร างพระราชกฤษฎี ก าดั งกล าวขึ้ น ทู ล เกล า ฯ ถวายเมื่ อ วั น ที่
2 กรกฎาคม 2563
สาระสําคัญของเรื่อง
ด ว ยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได เ สนอร า งพระราชกฤษฎี ก าให มี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตําแหนงที่วาง พ.ศ. .... มาเพื่อดําเนินการ โดย
แจงวา เนื่องดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดยื่นคํารองตอศาลฎีกาวาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งดังกลาวมิไดเปนไปโดยสุจริต
หรื อ เที่ ย งธรรม กรณี ผู ช ว ยหาเสี ย งเลื อ กตั้ งของ นายกรุ งศรี วิ ไล สุ ทิ น เผื อ ก สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร จั งหวั ด
สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 มอบเงินชวยงานศพ ซึ่งศาลไดรับคํารองไวพิจารณาและมีคําสั่งใหนายกรุงศรีวิไลฯ
หยุดปฏิบัติหนาที่ ตอมาศาลไดอานคําพิพากษาที่ 2687/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยเห็นวาการกระทํา
ดังกลาวเปนการแสวงหาคะแนนนิยมจากประชาชน และเปนการหาเสียงโดยชวยเหลือเงินตามประเพณี เพื่อจูงใจให
ลงคะแนนเสีย งใหแกน ายกรุงศรีวิไลฯ อันเป น การฝาฝนพระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรัฐธรรมนู ญวาดวยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงมีคําพิพากษาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ
เขตเลือกตั้งที่ 5 ใหม แทนนายกรุงศรีวิไลฯ จึงเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ นายกรุงศรี
วิไลฯ สิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลมีคําวินิจฉัย ทั้งนี้ ตามมาตรา 133 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) บัญญัติ
ให ในกรณี ที่ตํ าแหน งสมาชิ กสภาผู แทนราษฎรที่ มาจากการเลือกตั้งแบบแบ งเขตเลื อกตั้งวางลงเพราะเหตุอื่น ใด
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นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ใหดําเนินการตราพระราช
กฤษฎี กาเพื่ อจัด ให มีการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผู แทนราษฎรขึ้นแทนตําแหน งที่ วางภายในสี่ สิบ ห าวัน (ภายในวั น ที่
13 สิงหาคม 2563) โดยตองมีการตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งและประกาศกําหนดหนวยเลือกตั้งและบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 25 วันกอนการเลือกตั้ง (ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563)
เศรษฐกิจ - สังคม
8. เรื่อง การเสนอตัวขอเปนเจาภาพการจัดการแขงขันรถจักรยานยนตชิงแชมปโลก รายการ โมโต จีพี ประจําป
2564 – 2568 (5 ป)
คณะรั ฐ มนตรีมี ม ติ เห็ น ชอบในหลั กการให ก ระทรวงการท องเที่ ย วและกี ฬ า (กก.) โดยการกี ฬ า
แหงประเทศไทยเปนตัวแทนประเทศไทยในการเสนอตัวเปนเจาภาพการจัดการแขงขันรถจักรยานยนตชิงแชมปโลก
รายการ โมโต จีพี ประจําป 2564 – 2568 (5 ป) และเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณคาลิขสิทธิ์การจัดการแขงขัน
ภายในกรอบวงเงิน 25 ลานยูโร (เปน เงิน 900,000,000 บาท) โดยให การกีฬาแหงประเทศไทยนํารายไดจากการ
บริหารสิทธิประโยชนมาสมทบคาลิขสิทธิ์ และจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่ครอบคลุม
ทุกแหลงเงิน เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามความจําเปนและเหมาะสมตามขั้นตอนตอไป สําหรับ
คาใชจายในการจัดการแขงขันฯ เห็นควรใหการกีฬาแหงประเทศไทยดําเนินการขอรับการสนับสนุนจากเอกชนและ
ใชรายไดจากการบริหารสิทธิ์เปนลําดับแรกกอน หากไมเพียงพอหรือมีความจําเปนใหขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
พัฒ นาการกี ฬาแหงชาติ โดยให มีการติดตามประเมิน ผลการดําเนิน งานเปน รายป เพื่ อใชเปน ขอมูลประกอบการ
พิจารณาปรับแผนการดําเนินงานในแตละปใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ การเปนเจาภาพจัดการแขงขัน
ดังกลาวควรคํานึงถึงความประหยัดและความคุมคาของการใชงบประมาณ การมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยางรอบคอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดตั้งและบริหารสัญญาจะตองเปนไป
เพื่ อประโยชน สูงสุดที่ ทางราชการและประชาชนจะไดรับ เปน สําคัญ รวมทั้งการปฏิบัติตามขั้น ตอนของกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีใหถูกตองครบถวนตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. กก. ขอความเห็ น ชอบในหลั ก การให ป ระเทศไทยเสนอตั ว เป น เจ า ภาพการจั ด การแข งขั น
รถจักรยานยนตชิงแชมปโลก รายการ โมโต จีพี ประจําป 2564 – 2568 (5 ป) ตอจากสัญญาฉบับปจจุบันที่ประเทศ
ไทยไดรับเลือกใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันฯ ประจําป 2561 – 2563 (3 ป) (คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 มีนาคม
2560) โดยดอรนา สปอรต กรุป (เจาของลิขสิทธิ์การแขงขัน) กําหนดวาหากประเทศไทยพิจารณาการตอสัญญาการ
เปนเจาภาพการจัดการแขงขันฯ ไปอีก 5 ป จะไดรับสิทธิ์การเปนเจาภาพจัดการแขงขันฯ ในปฏิทินการแขงขันแบบ
ถาวร ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการจัดการแขงขันใน 2 ปที่ผานมา คือ รายการ “PTT Thailand Grand Prix 2018”
และรายการ “PTT Thailand Grand Prix 2019” ณ สนามชาง อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต จังหวัดบุรีรัมย พบวา
ประสบความสํ าเร็ จ เป น อย า งมาก โดยได รั บ เลื อ กให เป น สนามแข งขั น ที่ ดี ที่ สุ ด ประจํ า ป 2561 และเป น สนาม
การแขงขันที่มีผูเขาชมการแขงขันมากที่สุดในฤดูกาล นอกจากนี้ การเปนเจาภาพการจัดการแขงขันฯ ยังสงผลให
ประเทศไทยมี ภ าพลั ก ษณ ที่ ดี เป น ที่ รู จั ก ในระดั บ โลกมากยิ่ งขึ้ น และแสดงให เห็ น ถึ งศั ก ยภาพของประเทศไทย
ในการจัดการแขงขันระดับโลก อีกทั้งยังสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศกวา 3,000 ลานบาท ซึ่งรวมไปถึง
การกระจายรายไดลงสูพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดใกลเคียงในภาคการบริการ การทองเที่ยว การคา
ขาย และการจางแรงงานทองถิ่นดวย ดังนั้น คณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย (ในคราวประชุมคณะกรรมการ
การกีฬาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562) จงมีมติเห็นชอบการตอสัญญาการเปนเจาภาพ
การจั ด การแข งขั น ฯ ประจํ า ป 2564 – 2568 (5 ป) ซึ่งสอดคลอ งกับ แผนพั ฒ นาการกีฬ าแหงชาติ ฉบั บ ที่ 6
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตรที่ 3 และยุทธศาสตรท่ี 4 ที่ระบุใหมีการผลักดันใหมีการจัดการแขงขันกีฬาระดับ
อาชีพในประเทศมากขึ้น โดยการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการแขงขันกีฬาระดับ
อาชีพ โดยการจัดการแขงขันตลอดระยะเวลา 5 ป จะใชงบประมาณทั้งสิ้น 3,248.14 ลานบาท แบงเปนคาลิขสิทธิ์
การเป น เจ าภาพการแข งขั น ฯ 1,800 ล า นบาท และค าใช จ ายต าง ๆ ในการจัด การแข งขั น 1,448.14 ล านบาท
รวมที่รัฐรับภาระ 900 ลานบาท รวมที่เอกชนรับภาระ 2,348.14 ลานบาท ทั้งนี้ หากงบประมาณไมเพียงพอใหขอรับ
เงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนากีฬาแหงชาติหรือใหตั้งงบประมาณรายจายประจําปสมทบตอไป
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2. ในส ว นของค าลิ ข สิ ท ธิ์ ก ารจั ด การแข งขั น ฯ ประจํ าป 2564 – 2568 นั้ น พบวา เพิ่ ม ขึ้ น จาก
คาลิขสิทธิ์ฯ ในป 2561 – 2563 (เดิมปละ 300 ลานบาท เปนเริ่มตนที่ 324 ลานบาท และเพิ่มขึ้นปละ 18 ลานบาท
รวมทั้ง กก. [การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.)] ไดขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อเปนคาลิขสิทธิ์การจัดการแขงขัน
เพิ่มขึ้นจากเดิมรัฐบาลสนับ สนุน 1 ใน 3 ของคาลิขสิทธิ์ทั้งหมด เปน รัฐบาลสนับสนุ น รอยละ 50 ของคาลิขสิทธิ์
ทั้งหมด
3. กก. ไดเคยนํ าเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาถอนเรื่องดังกลาวคืนไปได เพื่อทบทวนใน
รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
4. กก. ไดชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในประเด็นสถานการณ
การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดย กก. ไดวางแผนการดําเนินงานและแผนทางดาน
สาธารณสุขเพื่อรองรับตอสถานการณดังกลาวแลว และไดยืนยันวาจะสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายในภาพรวม
และวัตถุประสงคในดานอื่น ๆ ถึงแมจะไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID – 19 โดย
ไมจําเปนตองของบประมาณจากภาครัฐเพิ่มเติมเพื่อสมทบคาลิขสิทธิ์การจัดการแขงขัน เนื่องจาก กก. ยังคงเชื่อมั่นวา
ผูสนับสนุนตาง ๆ จะยังคงใหการสนับสนุน อีกทั้งการจัดการแขงขันยังไดรับการเผยแพรผานการถายทอดสดไปทั่ว
โลกโดยสถานีโทรทัศนชองกีฬาที่มีมาตรฐานสากลที่มีการยอมรับทั่วโลก โดยขณะนี้ยังคงมีแผนการจัดการแขงขันฯ
ในป 2563 ตามเดิม ในระหวางวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2563 อยางไรก็ตาม ในกรณีที่สถานการณการแพรระบาด
ของโรค COVID – 19 ยั ง ไม ค ลี่ ค ลาย หรื อ ยั ง ไม ส ามารถเป ด ให มี ก ารเดิ น ทางข า มประเทศได ต ามปกติ หรื อ
มี ค วามจํ า เป น ต อ งยกเลิ ก การแข ง ขั น ในป นี้ ประเทศไทยจะสามารถโอนค า ลิ ข สิ ท ธิ์ ไปใช สํ า หรั บ การแข งขั น ฯ
ในปถัดไปได
9. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการอางเก็บน้ําหวยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะรัฐ มนตรีมี มติ เห็ น ชอบให กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) โดยกรมชลประทานดํ าเนิ น
โครงการอางเก็บน้ําหวยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในกรอบวงเงิน 1,880 ลานบาท ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2567) โดยใหกรมชลประทานจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณตามความพร อ มและความสามารถในการใช จ ายที่ ส อดคล อ งกั บ แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ
อย างเคร งครั ด เพื่ อ เสนอขอตั้ งงบประมาณรายจ ายประจํ าป ต ามความจําเป น และเหมาะสมตามขั้ น ตอนต อ ไป
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. กษ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให กษ. โดยกรมชลประทาน ดําเนินโครงการอางเก็บน้ํา
หวยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา (โครงการฯ) มีกําหนดแผนงานโครงการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)
กรอบวงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 1,880 ลานบาท และใหมอบหมายใหสํานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนงานตอไป
2. ขอมูลการประเมินความตองการใชน้ําของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต พ.ศ. 2560 – 2580 พบวา
ปริ ม าณความต องการใช น้ํ าในป 2580 เมื่ อเที ย บกั บ ป 2560 เพิ่ ม ขึ้น จาก 1,456 ล านลู กบาศก เมตร เป น 1,637
ลานลูกบาศกเมตร (เพิ่มขึ้นรอยละ 12) แตปจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรามีแหลงน้ําตนทุนเพียง 1,510 ลานลูกบาศกเมตร
ซึ่งอาจไมเพียงพอสําหรับการใชน้ําเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดในอนาคต กษ. โดยกรมชลประทาน ไดมี
แนวทางเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยได
จัดทําแผนการพัฒนาแหลงน้ําภายใตโครงการพัฒนาแหลงน้ําและการจัดการทรัพยากรน้ํารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวั น ออก ซึ่ งมี อางเก็ บ น้ํ าห วยกรอกเคี ย นรวมอยูดว ย ทั้งนี้ ไดมีการขับ เคลื่อนแผนงานดังกลาว และจะดําเนิ น
โครงการอางเก็บน้ําหวยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนโครงการแรก ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติไดมี
มติเห็นชอบแผนดังกลาวในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และมีมติเห็นชอบในหลักการให
กรมชลประทานดําเนินโครงการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563
3. สาระสําคัญของโครงการฯ สรุปได ดังนี้
ประเด็น
รายละเอียด
วัตถุประสงค
เพื่อเปนแหลงน้ําสําหรับการอุปโภค – บริโภค และการอุตสาหกรรม ในพื้นที่เขต
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ที่ตั้งโครงการ
ลักษณะโครงการ
ความจุ
ความเหมาะสมของโครงการฯ
การออกแบบ
การขออนุญาตเขาทําประโยชน
พื้นที่
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

การรับฟงความคิดเห็น
การเยียวยา
งบประมาณ
ความเชื่อมโยงกับแผนตาง ๆ

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประมาณ 3 ลานลูกบาศกเมตรตอป รวมทั้งรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศวิทยาในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ําเค็มในแมน้ําบางปะกง
เขื่อนหัวงานอยูบริเวณบานอางเตย ตําบลทาตะเกียบ อําเภอทาตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
กิจกรรมหลัก ประกอบดวย เขื่อนดิน อาคารระบายน้ําลน อาคารทอระบายน้ําลงลํา
น้ําเดิม อาคารทอสงน้ําฝงขวา และอาคารทอสงน้ําฝงซาย
จะเก็บกักน้ําตนทุน จํานวน 19.20 ลานลูกบาศกเมตร
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ แลวเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2540
การสํารวจออกแบบแลวเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2545
พื้นที่ที่ใชในการดําเนินการกอสราง จํานวน 6,442 – 2 – 99 ไร เปนพื้นที่ของ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทั้งหมด ซึ่งอยูระหวางดําเนินการขอ
อนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โครงการฯ มีพื้นที่ชลประทานไมถึง 80,000 ไร ไมไดกอสรางประตูระบายน้ําใน
แมน้ําสายหลัก 23 สาย จึงไมจัดอยูในประเภทหรือกิจการที่เขาขายตองจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ไดจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นและเพื่อใหมีสวนรวมของประชาชนผูครอบครอง
และทําประโยชนในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานและผูเกี่ยวของในพื้นที่ จํานวน 2 ครั้ง
ซึ่งที่ประชุมไดเห็นชอบ/เห็นดวยกับการกอสรางโครงการฯ
ไดเตรียมมาตรการในการจายคารื้อยายทรัพยสินบริเวณที่ดินไวในแผนงาน
โครงการฯ แลว
งบประมาณดําเนินโครงการฯ 1,880 ลานบาท เปนงบลงทุนทั้งหมด จําแนกเปนคา
กอสราง จํานวน 680 ลานบาท และคาชดเชยที่ดิน จํานวน 1,200 ลานบาท
สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (พ.ศ. 2558 – 2569) ยุทธศาสตรที่ 2
การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) และยุทธศาสตร
ที่ 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย

ทั้งนี้ สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพิจารณา
แล ว เห็ น ชอบ/เห็ น ควรให ค วามเห็ น ชอบโครงการฯ ตามที่ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ เ สนอ โดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีความเห็นเพิ่มเติมวา เนื่องจากโครงการฯ มีความพรอมทั้งใน
ดานของพื้นที่ที่เปนพื้นที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทั้งหมดซึ่งกรมชลประทานไดดําเนินการขออนุญาต
เขาทําประโยชนในพื้นที่แลวและไมตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม จึงควรเรงรัดดําเนินการให
แลวเสร็จตามแผนงานโครงการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) ที่ตั้งไว
10. เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ป 2563
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อนุ มัติ งบกลาง รายการเงิน สํ ารองจายเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรือ จํ าเป น ป 2563
จํานวน 506.67 ลานบาท เพื่อดําเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ําในฤดูฝน ป 2563 ปองกันความเสี่ยงกอใหเกิด
ความเสียหายและผลกระทบเปนวงกวาง รวมถึงเพื่อเปนคาใชจายสนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ําจังหวัด และคณะทํางานภายใตคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ตามที่สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) เสนอ โดยรายละเอียดของแผนการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ (สงป.)
สาระสําคัญของเรื่อง
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1. สทนช. เสนอคณะรัฐมนตรีอนุ มัติงบกลาง รายการเงิน สํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป น
ป 2563 จํานวน 506.67 ลานบาท เพื่อดําเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ําในฤดูฝน ป 2563 ปองกันความเสี่ยงที่
จะก อ ให เกิ ด ความเสี ย หายและผลกระทบเป น วงกว าง รวมถึ งเพื่ อ เป น ค า ใช จ ายสนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งานของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัด และคณะทํางานภายใตคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด
เนื่องจากปจจุบันกําลังเขาสูฤดูฝน ป 2563 แตฝนไมตกตามฤดูกาล และหนวยงานที่เกี่ยวของไดพยายามแกไขปญหา
ภัยแลงและน้ําทวมมาโดยตลอดและตอเนื่อง โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (7 มกราคม 2563 และ 17 มีนาคม 2563)
อนุ มั ติ งบประมาณใช จ ายในการแก ไขป ญ หาภั ย แล งและน้ํ าท ว มแล ว ก็ ยั งปรากฏว า มี แ ผนงานโครงการที่ ต อ ง
ดําเนินการเพื่อแกไขปญหาภัยแลง ป 2562/63 และเพื่อเก็บกักน้ําในฤดูฝนป 2563 เพิ่มเติม รวมถึงการดําเนินการ
ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) อยางเรงดวนเพื่ อเตรีย ม
ความพรอมในการรองรับปริมาณน้ําในฤดูฝน ไมใหเกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ โดยที่หนวยงานที่รับผิดชอบ
ในการแกไขป ญ หาไมไดขอตั้ งงบประมาณในป งบประมาณ พ.ศ. 2563 รองรับ ไว หรือไมมีงบประมาณเหลือจาย
เพียงพอเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว
2. สทนช. แจงวา นายกรัฐมนตรีไดเห็นชอบในหลักการใหใชจายจากงบประมาณประจําป 2563
งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ภายในกรอบวงเงิน 506.67 ลานบาท ตามที่ สงป. เสนอ
(จากวงเงินที่ สทนช. เสนอขอทั้งหมด 1,255.62 ลานบาท ปรับลดลง จํานวน 748.95 ลานบาท) สรุปได ดังนี้
โครงการ/รายการ
งบประมาณ (ลานบาท)
สทนช. เสนอขอ
นายกรัฐมนตรีเห็นชอบตาม
สงป.
กรมชลประทาน
1,140.07
396.95
1) โครงการระบบสูบผันน้ําคลองสะพาน – อางเก็บน้ํา
329.17
187.17
ประแสร จังหวัดระยอง
2) แผนงานซอมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทาน
601.13
0.00*
จํานวน 577 รายการ
3) แผนงานขุดลอกคลองสายหลักและคลองสาขาใน
9.77
9.77
กรุงเทพมหานคร (กทม.) พื้นที่หนองจอก 3 คลอง
(6 โครงการ)
4) แผนงานกําจัดวัชพืชเพื่อเตรียมความพรอมการ
200.00
200.00
เรงระบายน้ําหลากในชวงฤดูฝน จํานวน 215 แหง
หมายเหตุ : * สงป. เห็นวา หากกรมชลประทานเห็นวามีความจําเปนเรงดวน ใหพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากโครงการ/รายการที่ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค
แลว และมีงบประมาณเหลื อจ าย และ/หรือรายการที่ห มดความจําเป น และ/หรือรายการที่ คาดวาจะไม สามารถ
ดําเนินการไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แลวแตกรณีในโอกาสแรก

โครงการ/รายการ

สทนช.
1) การจัดทําแบบจําลองทางกายภาพลุมน้ําเพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา 17 ลุมน้ํา
2) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของ

งบประมาณ (ลานบาท)
สทนช. เสนอขอ
นายกรัฐมนตรีเห็นชอบตาม
สงป.
20.55

14.73

4.55

4.55

16.00

10.18
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คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัด (76 จังหวัด
จังหวัดละ 1 คณะ คณะละ 6 ครั้ง) และสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะทํางานภายใตคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ําจังหวัด (76 จังหวัด จังหวัดละ 2 คณะ
คณะละ 6 ครั้ง)
กทม.
95.00
95.00
แผนการดําเนินการขุดลอกคลองหลัก 7 คลอง และ
95.00
95.00
คลองสาขา 53 คลอง ใน กทม. พื้นที่หนองจอก
รวม 60 โครงการ
รวม
1,255.62
506.67
ทั้ งนี้ สงป. มี ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ มว า ให ส ว นราชการที่ เกี่ย วของเรงดํ าเนิ น การตามขั้น ตอนของกฎหมาย ระเบี ย บ
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการอยางเครงครัด และ
เรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว พรอมจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพื่อทําความตกลง
ในรายละเอียดกับ สงป. ตามขั้นตอนตอไป
11. เรื่ อ ง ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการกลั่ น กรองการใช จ า ยเงิ น กู ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2563
(คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ เ ลขาธิ ก ารสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
ประธานกรรมการกลั่น กรองการใช จายเงิน กู เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ ายเงิน กู
(คกง.) ในคราวประชุ มครั้ งที่ 8/2563 ตามมติ คกง. ที่ ไดมี ก ารพิ จ ารณากลั่ น กรองขอ เสนอโครงการ เพื่ อ ขอใช
จายเงินกูภายใตแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 รวมถึ ง มอบหมายให ห น ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบแผนงาน/โครงการดํ า เนิ น การ
ตามความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของ คกง. อยางเครงครัดตามขั้นตอนตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู
รายงานวา ในคราวประชุม คกง. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คกง. ไดพิจารณากลั่นกรองแผนงาน
หรื อโครงการเพื่ อขอใช จ ายเงิ น กู ภ ายใต แผนงานฟ น ฟู เศรษฐกิ จ และสั งคมของประเทศ วงเงิ น ไม เกิ น 400,000
ลานบาท โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
1. ณ วั น ที่ 11 มิ ถุน ายน 2563 มีห น วยงานของรัฐ ไดจัดสงขอเสนอโครงการเบื้ องตน (Project
Brief) ให สศช. พิจารณาจํานวนรวม 45,174 โครงการ วงเงินประมาณ 641,973 ลานบาท (ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2563 จํานวน 46,411 โครงการ วงเงินประมาณ 1.45 ลานลานบาท)
2. กรอบแนวคิดในการดําเนินแผนงาน/โครงการภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
รอบที่ 1 จะยึ ด การดํ า เนิ น การในระดั บ พื้ น ที่ (Area Based) เป น หลั ก และเน น การฟ น ฟู แ ละสร า งเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศหลั ง สถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 โดยให ค วามสํ า คั ญ ต อ
สาขาเศรษฐกิจของประเทศที่ยังคงมีความไดเปรียบและตางประเทศยังมีความตองการเนนกิจกรรมที่กอใหเกิดการ
สรางงานและสรางอาชีพ สามารถรองรับแรงงานสวนเกินที่อพยพกลับทองถิ่นและชุมชน เนนการบูรณาการระหวาง
หนวยงานทั้งในดานกําลังคน แผนงานโครงการและการลงทุน รวมถึงเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในพื้นที่
และภาคสวนอื่น ๆ ซึ่งจากการพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการเบื้องตน พบวา มีขอเสนอโครงการเบื้องตนของ
หนวยงานตาง ๆ ที่มีความสอดคลองกับกรอบแนวคิดขางตนในรอบที่ 1 จํานวน 186 โครงการ กรอบวงเงินเบื้องตน
ประมาณ 92,400 ลานบาท แบงเปน 3 แผนงาน ไดแก แผนงานสรางความเขมแข็งแกเศรษฐกิจฐานราก แผนงาน
สรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน และแผนงานการกระตุนอุปโภคบริโภคและกระตุนการทองเที่ยว
3. สรุ ป ผลการพิ จ ารณากลั่ น กรองแผนงานหรื อ โครงการเพื่ อ ขอใช จ า ยเงิ น กู ภ ายใต แ ผนฟ น ฟู
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามบัญชีทายพระราชกําหนดรอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) จํานวน 5 โครงการ ประกอบดวย
แผนงาน/โครงการ/
วงเงิน
สรุปสาระสําคัญโครงการ
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หนวยงานรับผิดชอบ
(ลานบาท)
ระยะเวลา
การดําเนินการ
โครงการภายใตแผนงานสรางความเขมแข็งแกเศรษฐกิจฐานราก จํานวน 2 โครงการ
1. โครงการ 1 ตําบล 1 กลุม 9,805.707 กรกฎาคม 2563 ฝ ก อ บ ร ม เก ษ ต ร ก ร
เกษตรทฤษฎีใหม (กระทรวง
- กันยายน 2564 เกี่ ย วกั บ เกษตรทฤษฎี
เกษตรและสหกรณ)
ใหม/เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ํา
สําหรับทําการเกษตร
2. โครงการพัฒนาพื้นที่
ตนแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม
ประยุกตสู “โคก หนอง นา
โมเดล”
(กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย)

กรกฎาคม 2563 พั ฒ น า พื้ น ที่ เรี ย น รู
– กันยายน 2564 ชุ ม ชน/ฟ น ฟู เ ศรษฐกิ จ
ท อ งถิ่ น และชุ ม ชนผ า น
การสรางงานสรางรายได
ใหแกเกษตรกร แรงงาน
บั ณ ฑิ ต จ บ ให ม ก ลุ ม
แรงงานที่ อพ ยพ กลั บ
ทองถิ่น
โครงการภายใตแผนงานสรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน จํานวน 3 โครงการ
3) โครงการพั ฒ นาธุ ร กิ จ 169.885 สิงหาคม 2563 – ฝ ก อบรมสมาชิ ก ศู น ย
บริการดินและปุยเพื่อชุมชน
กันยายน 2564 จัดการดินปุ ย ชุมชนให มี
องคความรู
(One Stop Service) (กรม
สงเสริมการเกษตร กระทรวง
ดานเทคโนโลยี
เกษตรและสหกรณ)
และนวั ต กรรมในการ
ตรวจวิเคราะหดินและใช
ปุย รวมทั้งขยายผลไปยัง
พื้นที่เกษตรแปลงใหญ

4) โครงการ
พื้นที่ทองเที่ยวปลอดภัย
สําหรับนักทองเที่ยว
(Safety Zone)
(กรมการทองเที่ยว

4,787.916

15.000

กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา)

5) โครงการพัฒนาศักยภาพ
แหลงทองเที่ยวเรียนรู

741.588

ประโยชนที่ไดรับ
เพิ่ มรายได เกษตรกร
44,099 ราย/เพิ่ ม
การจางงานเกษตรกร
8,018 ราย/มี พื้ น ที่
กักเก็บ น้ํ าสําหรับ ทํ า
การเกษตรในฤดูแลง
เพิ่ ม ร า ย ได ให แ ก
เก ษ ต ร ก ร แ ล ะ
ประชาชน 25,179
ครั ว เรื อ น/เพิ่ ม การ
จ า งงาน เก ษ ต รก ร
6,492 ราย/เพิ่มพื้นที่
ปลู ก ป า ไม น อ ยกว า
25,759 ไร

เพิ่มการจางงานใน
ธุรกิจบริการดินและ
ปุยเพื่อชุมชน
ประมาณ 2,364 คน/
ลดตนทุนการใช
ปุยเคมีในพืช
เศรษฐกิจตาง ๆ
ไมนอยกวารอยละ
20 หรือประมาณ
18,000 ตัน
(253 ลานบาท)
กรกฎาคม
สรางตนแบบพื้นที่
ประเทศไทยมี พื้ น ที่
– ธั น ว า ค ม ท อ งเที่ ย วให เ ป น พื้ น ที่ ท องเที่ ยวต น แบ บ
ปลอดภัย
2563
สํ า หรั บ เป น ตั ว อย า ง
สําหรับนักทองเที่ยว
ใหพื้นที่ทองเที่ยว
5 พื้น ที่ ไดแก ยานเมือง อื่น ๆ/รายไดกระจาย
เก า น า น หาดบางแสน สูเศรษฐกิจฐานราก
ชลบุ รี เอเชี ย ที ค ชุ ม ชน
บานไรกองขิ ง เชี ย งใหม
และเยาวราช
รวมถึ ง ฝ ก อบ รมเรื่ อ ง
ความปลอดภัย
และสุขอนามัย
ใหผูประกอบการ
และรานคาตาง ๆ
สิงหาคม 2563 – ปรับปรุงโครงสราง
ยกระดับ
สิงหาคม 2564 พื้ น ฐาน และสิ่ ง อํ า นวย แหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง
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ดานสัตวปา
(กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปาและพันธุพืช
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม)

งบประมาณรวมทั้งสิ้น
(จํานวน 5 โครงการ)

ความสะดวก
ให ไดมาตรฐาน/จางงาน
ในชุมชนทองถิ่น
รอบพื้นที่อนุรักษสัตวปา
1,250 คน เพื่อใหความรู
ในแหลงทองเที่ยว/
พัฒนามาตรฐานกิจกรรม
ดูน กและเดิ น ป าในพื้ น ที่
อนุรักษสัตวปา

คุ ณ ภ า พ เพื่ อ ก า ร
เรี ย นรู ด า นสั ต ว ป า /
เกิด การจางงานและ
ส ร า งรายได ให กั บ
ชุมชนทองถิ่น
โดยรอบ
เชน ผูใหบริการ
ดานการทองเที่ยว
(มัคคุเทศก)
1,250 คน
ผูประกอบการ
ก อ สร า งในท อ งถิ่ น
จํานวน 125 ราย

15,520.096 ลานบาท

12. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 8
คณะรัฐ มนตรี มีมติ รับ ทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิ บัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From
Home) และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 8 ตามที่สํานักงาน ก.พ.
เสนอ โดยสรุปขอมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ซึ่งการรายงานในครั้งนี้ สํานักงานอัยการสูงสุดไดมีการรายงาน
ขอมูล เพิ่ มเติม รวมจํ านวนสวนราชการทั้ งหมด 148 ส วนราชการ โดยครั้งนี้ ได รับ ขอมูลจาก 147 สวนราชการ
คิดเปนรอยละ 99 ของสวนราชการทั้งหมด (148 สวนราชการ) สรุปขอมูลดังนี้
1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ (Work From Home)
1.1 ส ว นราชการร อ ยละ 84 (122 ส ว นราชการ) มี ก ารมอบหมายให ข า ราชการและ
เจาหนาที่ ปฏิบั ติงานนอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ และสวนราชการรอยละ 37 (54 สวนราชการ) กําหนดให มี
จํานวนขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งรอยละ 50 ขึ้นไป (ลดลงจากสัปดาหที่ผานมาซึ่งมี 55 สวน
ราชการ คิดเปนรอยละ 38) โดยในจํานวนนี้มีสวนราชการรอยละ 14 (21 สวนราชการ) มอบหมายใหขาราชการและ
เจาหนาที่ทุกคนปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตั้ง (เทากับ สัป ดาหที่ผานมา) ทั้งนี้ มีการมอบหมายใหปฏิบั ติงานที่บานใน
หลายรูปแบบ เชน ปฏิบัติงานที่บานสลับกับการมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของสวนราชการ วันเวนวัน สัปดาหละ
1 วัน สัปดาหละ 2 วัน สัปดาหเวนสัปดาห เปนตน
1.2 สวนราชการรอยละ 17 (25 สวนราชการ) มีการมอบหมายใหขาราชการและเจาหนาที่
ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ (เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ผานมาซึ่งมี 23 สวนราชการ คิดเปน
รอยละ 16) ทั้งนี้ มีสวนราชการที่มีนโยบายใหสิ้นสุดการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม
2563 ไดแก กระทรวงการคลัง
2. การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ
2.1 ส ว นราชการกํ า หนดให ข า ราชการและเจ า หน า ที่ เ หลื่ อ มเวลาการปฏิ บั ติ ง าน
เมื่ อ จํ าเป น ต อ งปฏิ บั ติ งานในสถานที่ ตั้ งของส ว นราชการ โดยส ว นใหญ ร อ ยละ 46 กํ าหนดการเหลื่ อ มเวลาการ
ปฏิ บั ติ งานเป น 3 ช ว งเวลา คื อ เวลา 7.30 – 15.30 น. เวลา 8.30 – 16.30 น. และเวลา 9.30 – 17.30 น.
สวนราชการรอยละ 12 (17 สวนราชการ) กําหนดใหเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานมากกวา 3 ชวงเวลา และสวนราชการ
รอยละ 16 (24 สวนราชการ) ไมไดกําหนดใหมีการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน
2.2 สวนราชการมอบหมายใหขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามวันเวลา
ปกติ ในบางลั ก ษณะงาน โดยลั ก ษณะงานส ว นใหญ คือ งานให บ ริก ารประชาชน งานพิ จ ารณา อนุ มัติ /อนุ ญ าต
งานดานการขาวและประชาสัมพันธ งานสนับสนุน เชน การเงิน ธุรการรับ – สงเอกสาร เปนตน
3. แนวทางการบริหารงานของสวนราชการ
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3.1 การกํากับดูแลและบริหารผลการทํางาน สวนราชการรอยละ 100 กําหนดใหมีระบบ
รายงานผลงานผานชองทางตาง ๆ โดยสวนใหญรอยละ 52 ใหขาราชการและเจาหนาที่รายงานความกาวหนาของ
งานทั้งรายวันและรายสัปดาห ผาน Application LINE ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และ Google Form
3.2 การนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน สวนราชการมีการนําระบบ
เทคโนโลยี ดิจิทัลมาใชส นับสนุน การปฏิ บัติงานโดยส วนใหญ เลือกใช Application LINE รอยละ 99 Application
Zoom รอยละ 69 Microsoft Team รอยละ 34 และ Cisco Webex รอยละ 27 ตามลําดับ
13. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การทํางานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติ รั บ ทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ข องการปฏิ บัติ งานนอกสถานที่ ตั้ง (Work from
Home) และการเหลื่ อ มเวลาในการทํ า งานในสถานที่ ตั้ ง ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ป ดาห ช ว งระหว า งวั น ที่
22 – 26 มิถุนายน 2563 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
สาระสําคัญของเรื่อง
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ภายใต ก ารกํ ากั บ ดู แ ลของกระทรวงการคลั งโดยสํ านั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีจํานวน 55 แหง โดยผลสัมฤทธิ์ฯ ของรัฐวิสาหกิจในสัปดาหชวงระหวางวันที่ 22 – 26 มิถุนายน
2563 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. การปฏิ บั ติงานนอกสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ (ปฏิบัติงานที่บานหรือที่พั กหรือสถานที่ตามที่
รัฐวิสาหกิจกําหนด)
รัฐวิสาหกิจ 39 แหง ยังคงดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง โดยมีรัฐวิสาหกิจ 16 แหง
ที่ใหพนักงานกลับมาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามปกติแลว เพิ่มขึ้น 2 แหง จากสัปดาหกอนหนา (ชวงระหวางวันที่
15 – 19 มิ ถุ น ายน 2563) ทั้ ง นี้ จากจํ า นวนพนั ก งานและลู ก จ า งของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ทั้ งหมดจํ า นวน 272,540 คน
มีพนักงานและลูกจางปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งจํานวน 31,032 คน หรือคิดเปนรอยละ 11
2. การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ (การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา)
รัฐ วิ ส าหกิ จ 32 แห ง ยั งคงดํ าเนิ น นโยบายการปฏิ บั ติ งานเหลื่ อมเวลา โดยมี รั ฐ วิส าหกิ จ ยกเลิ ก
นโยบายการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาเพิ่มขึ้น 1 แหงจากสัปดาหกอนหนา (ชวงระหวางวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2563)
โดยมีชวงเวลาเริ่มปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาตั้งแตเวลา 6.00 น. – 10.30 น.
3. แนวทางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิส าหกิจ ที่ ยังคงดําเนิ น นโยบายการปฏิ บั ติ งานนอกสถานที่ ตั้ งมีการติ ดตามผลการปฏิบั ติ งาน
ทั้งเปนรายวัน รายสัปดาห และรายเดือน ขึ้นอยูกับประเภทของงาน ซึ่งรัฐวิสาหกิจสวนใหญมีการกํากับ ติดตาม และ
บริหารผลการปฏิบัติงานผานแอปพลิเคชัน Line ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และระบบการติดตามงานและการลงเวลา
ปฏิบัติงานที่องคกรพัฒ นาขึ้นเอง โดยรัฐวิสาหกิจยังคงใชแอปพลิเคชัน Line มาสนับสนุนการปฏิบัติงานมากที่สุด
ทั้ งนี้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ข อ เสนอแนะในการปฏิ บั ติ งานนอกสถานที่ ตั้ ง ว า ควรเตรี ย มอุ ป กรณ แ ละระบบเพื่ อ รองรั บ
การปฏิ บัติงานนอกสถานที่ ตั้ งให เพี ยงพอ และควรพัฒ นาระบบการปฏิ บั ติงานขององคกรให สามารถรองรับ การ
ปฏิบั ติงานนอกสถานที่ ตั้งได ซึ่งรวมถึงมีการจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารใหอยูในรูป แบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส
รวมทั้งควรพิจารณาลักษณะงานที่จําเปนตองปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งเทานั้น เชน การใหบริการประชาชน และสําหรับ
งานอื่นที่ไมจําเปนตองปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง ควรพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบเปนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งแทน
14. เรื่อง รายงานความกาวหนาการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณที่จังหวัดนครราชสีมา
คณะรัฐ มนตรีมี มติ รั บ ทราบรายงานความกาวหน าการชว ยเหลือ เยีย วยาผูได รับ ผลกระทบจาก
เหตุการณที่จังหวัดนครราชสีมา ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอดังนี้
สาระสําคัญ ขอเท็จจริง
ตามที่ ได เกิ ด เหตุ ก ารณ ค นร า ยกราดยิ ง ประชาชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า เมื่ อ วั น เสาร ที่
8 กุ ม ภาพั น ธ 2563 โดยมี จํ า นวนผู ได รั บ ผลกระทบจากเหตุ การณ จํานวน 95 ราย โดยแบงเป น 2 กลุม ไดแ ก
กลุมที่ 1 กรณีเสียชีวิต จํานวน 27 ราย กลุมที่ 2 กรณีไดรับบาดเจ็บ จํานวน 68 ราย ในการนี้ กระทรวงการพัฒนา
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สังคมและความมั่นคงของมนุษย จึงขอรายงานความกาวหนาการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณที่
จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
1. การชวยเหลือดานเศรษฐกิจ (ดานอาชีพ)
- การขอบรรจุเข ารับ ราชการทหาร 19 ราย ได รับ บรรจุ จํ านวน 2 ราย รออนุ มัติ จํ านวน
13 ราย สละสิทธิ จํานวน 3 ราย รอความเห็นทางการแพทย จํานวน 1 ราย
- การขอบรรจุ เข า รั บ ราชการตํ า รวจ 6 ราย ไดรับ บรรจุ จํานวน 1 ราย ไมผ านคุณ สมบั ติ
จํานวน 1 ราย และขอเพิ่มเติม จํานวน 4 ราย
- การขอบรรจุเขารับราชการครู จํานวน 2 ราย ไดรับอนุมัติ จํานวน 1 ราย อยูระหวางรอผล
จํานวน 1 ราย
- การขอบรรจุแพทยโรงพยาบาลพิษณุโลกหลังศึกษาจบ จํานวน 1 ราย อยูระหวางการรอผล
การพิจารณาจากกระทรวงสาธารณสุข
- การขอบรรจุเปนลูกจางประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํานวน 1 ราย อยูระหวาง
การรอจัดสรรงบประมาณ
- การขอบรรจุ เป น พนั ก งานการไฟฟ า สาขาหนองแซง จั ง หวั ด สระบุ รี จํ า นวน 1 ราย
อยูระหวางการพิจารณาจากการไฟฟา
- การขอบรรจุพนักงานดับเพลิงเทศบาลตําบลสําโรงกลาง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน
1 ราย อยูระหวางการพิจารณาจากเทศบาลตําบลสําโรง
2. การชวยเหลือดานการศึกษา
- ความตองการศึกษาตอ จํานวน 7 ราย 5 ครอบครัว ปจจุบันไดศึกษาตอตามความตองการ
และไดประสานโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อใหเด็กเขารับการศึกษาตอเมื่อศึกษาจบระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
- ความต อ งการทุ น การศึ ก ษาจนจบปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 34 ราย 26 ครอบครั ว ได รั บ
ทุนการศึกษาจากกระทรวงกลาโหม 29 ทุน และบริษัท AIS มอบทุนการศึกษาแกบุตรผูเสียชีวิตจนจบปริญญาตรี
จํานวน 8 ราย และกระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
ที่จังหวัดนครราชสีมามีมติใหใหตนสังกัดของแตละหนวยงานการศึกษาพิจารณาใหความชวยเหลือเยียวยานักเรียน
เปนกรณีพิเศษ เมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563
3. การชวยเหลือดานสุขภาพ
- ดานรางกาย ปจจุบันมีผูไดรับบาดเจ็บนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล จํานวน 2 ราย ไดแก
โรงพยาบาลสมเด็ จ พระป น เกล าและโรงพยาบาลตํ ารวจ โดยรวมอาการดี ขึ้ น และผู ได รั บ บาดเจ็ บ ที่ อ อกจาก
โรงพยาบาล จํานวน 3 ราย เขารับการกายภาพบําบัดเพื่อฟนฟูรางกายอยางตอเนื่อง
- ด า นจิ ต ใจ ผู ได รั บ ผลกระทบ จํ านวน 68 ราย ได รั บ การดู แ ลด านจิ ต ใจป จ จุ บั น มี ผู ได รั บ
ผลกระทบและสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดมีสุขภาพจิตดีขึ้นสามารถใชชีวิตประจําวันได
4. ดานที่อยูอาศัย
- ความตองการปรับปรุงสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย จํานวน 6 ราย ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 5
ราย สวนอีก 1 ราย ไมสามารถดําเนิ นการไดเนื่องจากอาศัยอยูบานเชาที่ใกลกับ สถานที่ทํางาน ประกอบกับ ผูรับ
ผลกระทบรายนี้มีบานเปนของตนเองอยูตางอําเภอและมีสภาพความเปนอยูที่ดีอยูแลว ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒ นา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยไดเสนอใหเชาโครงการบานเชาราคาพิเศษ เริ่มตนที่ 999 บาท ซึ่งเปนโครงการจาก
การเคหะแหงชาติแลว แตผูไดรับผลกระทบแจงวาโครงการนั้นอยูไกลจากที่ทํางานปจจุบัน
5. ดานการศึกษาสําหรับคนพิการ
ผูได รับ ผลกระทบจากเหตุ การณ มีบุตรพิการ 1 คน (ออทิส ติก) มีความประสงคใหบุตรไดรับ
การศึกษาสําหรับคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการศึกษาสําหรับเด็กพิการ เพื่อแกไขปญหาในการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กพิการ และพัฒนาบุคลากรครูแนะแนวการศึกษาพิเศษ ครูผูสอนและใหคําปรึกษาผูปกครองเด็กพิการให
สามารถจัดการศึกษา การจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล (IEP) รวมทั้งการพัฒนาผูปกครองใหเปนครูที่มีทักษะ
ในการชวยพัฒนาเด็กพิการ
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ตางประเทศ
15. เรื่อง การลงนามพิธีสารวาดวยขอกําหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสําหรับการสงออกและนําเขาผลไม
ผานประเทศที่สามระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณแหง
ราชอาณาจักรไทยและสํานักงานศุลกากรแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอการลงนามพิธีสารวาดวยขอกําหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบ
สําหรับการสงออกและนําเขาผลไมผานประเทศที่สามระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทยและสํานักงานศุลกากรแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน พรอมอนุมัติ
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูแทนเปนผูลงนามในพิธีสารฯ อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีความ
จําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางพิธีสารฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดให
ความเห็นชอบไว ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณสามารถดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่ประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2558 เรื่องการจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
ตามขอ 4.8) ดวย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
รางพิธีสารวาดวยขอกําหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสําหรับการสงออกและนําเขาผลไม
ผานประเทศที่สามระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณแหง
ราชอาณาจักรไทยและสํานักงานศุลกากรแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนการดําเนินการภายใตบันทึกความ
เขาใจวาดวยสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
ควบคุมคุณภาพและตรวจกักกันโรคแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับลงนามเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2547 โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้
1. ผลไมที่นําเขาและสงออกของทั้งสองฝายจะตองเปนผลไมที่ไดรับอนุญาตระหวางกัน โดยจะตอง
จัดสงขอมูลทะเบียนรายชื่อสวน และโรงคัดบรรจุ ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนของแตละฝาย ทั้งนี้ ผลไมตองไดรับการ
บรรจุในผลิตภัณฑใหม สะอาด และอยูในตูคอนเทนเนอรหรือตูควบคุมอุณหภูมิระหวางการขนสง
2. กอนการสงออก หนวยงานผูรับผิดชอบของไทยและจีนจะสุมเก็บตัวอยางของผลไมเพื่อตรวจสอบ
และจะออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเมื่อสินคาเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยตูคอนเทนเนอรหรือตูควบคุมอุณหภูมิ
จะตองถูกปดผนึก ในใบรับรองสุขอนามัยพืชจะตองระบุหมายเลขตูสินคา รวมทั้งหมายเลขกํากับการปดผนึก โดย
ใบรับรองฯ จะมีอายุ 10 วัน ทั้งนี้ ทั้งสองฝายจะตองสงสําเนาใบรับรองฯ ผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกสหรือระบบ
ใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกสกอนสินคาจะเขาดานของทั้งสองประเทศ โดยหามมิใหมีการเปดตูผลไมระหวาง
การขนสงผานประเทศที่สาม โดยจุดสงออกและจุดนําเขาของทั้งสองฝาย ปรากฏตามภาคผนวกของพิธีสาร ดังนี้
2.1 จุดนําเขาและจุดสงออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน
(1) โหยวอี้กวาน
(2) โมฮาน
(3) ตงชิง
(4) สถานีรถไฟผิงเสียง
2.2 จุดนําเขาและสงออกของราชอาณาจักรไทย
(1) เชียงของ
(2) มุกดาหาร
(3) นครพนม
(4) บานผักกาด
(5) บึงกาฬ
3. เมื่ อผลไม ถึงด า นนํ า เข า เจาหนาที่จ ะดําเนิ น การตรวจสอบและกักกัน ณ ดานนําเขา โดยจะ
ตรวจสอบความสมบูรณของการปดผนึกตูสินคา ใบรับรอง สุขอนามัยพืช เอกสารที่เกี่ยวของ และความสมบูรณของ
ตูระวางสินคา และจะมีการปลอยสินคาภายหลังจากสุมตัวอยางเพื่อการตรวจสอบและกักกันแลว หากตรวจพบวา
สินคาไมสอดคลองกับขอมูลที่ระบุไวในใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือการปดผนึกไมสมบูรณ หรือมีการปลอมปนผลไม
จากประเทศอื่น สินคาจะถูกปฏิเสธการนําเขาหรือถูกทําลายทิ้ง ทั้งนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของของทั้งสองฝายจะตอง
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แจงขอมูลป ญหาการปฏิบั ติที่ไมสอดคลองให แตละฝายทราบโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทํ าได เพื่อสื บคน หาสาเหตุและ
กําหนดแนวทางการแกไขปญหารวมกันตอไป
4. ในกรณีที่สถานการณ มีการเปลี่ยนแปลง สองฝายสามารถหารือและปรับแกไขขอกําหนดตาม
พิธีสารฉบับนี้ได โดยพิธีสารฉบับนี้มีผลบังคับใชทันทีที่มีการลงนามและมีผลตอเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ป และจะตอ
อายุตอไปอี 3 ป โดยอัตโนมัติ จนกวาฝายหนึ่งฝายใดจะมีจดหมายแจงความประสงคที่จะยกเลิกพิธีสารฉบับนี้ใหอีก
ฝายหนึ่งทราบไมนอยกวา 6 เดือนลวงหนากอนวันหมดอายุ
5. พิ ธีสารวาดวยขอกํ าหมดในการกั กกัน โรคและตรวจสอบสําหรับ การขนสงผลไม ไทยที่ สงออก
ผานประเทศที่ ส ามเข า สูส าธารณรั ฐ ประชาชนจีน ฉบั บ ลงนามเมื่ อวัน ที่ 24 มิ ถุน ายน 2552 และพิ ธีส ารวาด ว ย
ขอกําหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสําหรับการสงออกและนําเขาผลไมผานประเทศที่สามระหวางประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับลงนามเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 จะถูกยกเลิกเมื่อมีการลงนามพิธีสารฉบับนี้
16. เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ และการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ วาดวย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ และกาประชุมสุดยอดอาเซียนบวก
สาม สมั ยพิ เศษ วาดวยโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของนํ าผลการ
ประชุมไปปฏิบัติและติดตามผลการประชุม ตามที่กระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
กต. รายงานวา การประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ และการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม
สมัยพิเศษ วาดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผานระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 14 เมษายน
2563 โดยมีนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเปนประธาน และมีนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เขารวมประชุม สรุปสาระสําคัญ
ได ดังนี้
1. การเสริมสรางความรวมมือดานสาธารณสุข
1.1 การจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 (COVID-19 ASEAN Response
Fund) ประเทศไทยได ผ ลั กดั น ให มีการจัดตั้ งกองทุน ดังกลาว ซึ่ งจะระดมทุ น จากกองทุน เพื่ อการพัฒ นาอาเซี ย น
กองทุนความรวมมืออาเซียนบวกสาม กองทุนความรวมมืออาเซียนกับประเทศคูเจรจาตาง ๆ รวมถึงการสนับสนุน
จากภาคีภายนอกอื่น ๆ เพื่อใชในการจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 และอุปกรณการแพทยตาง ๆ ตลอดจนสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนายาและวัคซีน นอกจากนี้ ประเทศไทยจะมอบชุดตรวจโควิด-19 (แบบ RT-PCR) ที่ผลิตในประเทศไทย
และผานการทดสอบตามมาตรฐานสากลแลวใหแกประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศละ 10,000 ชุด เพื่อเปนการ
เริ่มตนความรวมมือที่เปนรูปธรรมของอาเซียน
1.2 การประสานความรวมมือของอาเซียนในการแกไขปญหาแบบองครวม ดังนี้
1.2.1 เสริมสรางความเขมแข็งของกลไกและศูน ยตาง ๆ ของอาเซี ยนที่ มีอยู
เชน เครือขายศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขของอาเซียน ศูนยประสานงานอาเซียนเพื่อความชวยเหลือ
ดานมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ เพื่อตอสูกับโรคโควิด-19
1.2.2 เตรียมความพรอมในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขในอนาคต
1.2.3 จัดทําคูมือมาตรฐานในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขของ
อาเวียนและจัดตั้งคลังสํารองอุปกรณทางการแพทยระดับภูมิภาค
1.2.4 ประเทศบวกสามมี ขอ เสนอเกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ งกลไกเพื่ อส งเสริ ม ความ
รวมมือดานสาธารณสุขกับอาเซียน เชน สาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอจัดตั้งเครือขายศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ดานสาธารณสุขของอาเซียนบวกสาม สาธารณรัฐเกาหลีสนับสนุนใหจัดตั้งกลไกการหารือระหวางรัฐมนตรีสาธารณสุข
ของอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนยอาเซียนดานโรคติดเชื้อ
1.3 การแลกเปลี่ยนขอมูลและแนวปฏิบัติ ดานการป องกั น การควบคุ มโรค การรักษา
การศึกษาและวิจัยยาและวัคซีน การปรับเปลี่ยนนโยบายของประเทศสมาชิก การสงเสริมการสื่อสารสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพและโปรงใส ตลอดจนการตอตานขาวปลอม ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีไดเสนอใหใชเทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมในการพัฒนาระบบการใหบริการดานสาธารณสุข เชน ระบบการแพทยทางไกล
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2. การบรรเทาผลกระทบและการเตรียมการฟนฟูทางเศรษฐกิจและสังคม
2.1 ดานการคาและการลงทุน
2.1.1 การรักษาตลาดที่เปดกวางตอการคาและการลงทุนรวมถึงการรักษาความ
เชื่อมโยงของหวงโซอุปทาน
2.1.2 การผลักดันใหมีการลงนามความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
ภายในปนี้
2.1.3 การหารือกันอยางใกลชิดกอนที่จะใชมาตรการและขอจํากัดตาง ๆ ที่จะ
กอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจ เชน การปดชายแดน
2.1.4 การเรงรัดการดํ าเนิ น การตามข อตกลงทางเศรษฐกิ จ ของอาเซี ยนและ
สนับสนุนการใหความชวยเหลือกลุมเปราะบางและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยประเทศไทยสงเสริมใหมี
การจัดการเจรจาการคาระหวางผูประกอบการผานระบบการประชุมทางไกลและการจัดงานแสดงสินคาเสมือนจริง
รวมทั้งการใชเศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในภูมิภาคมากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนใหประเทศสมาชิก
อาเซียนเชื่อมโยงระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสและใชมาตรฐานรหัสคิวอาร (Quick Response Code: QR
Code)
2.2 การใชกลไกภายใตความรวมมืออาเซียนบวกสาม เชน การใชมาตรการริเริ่มเชียงใหม
ไปสูการเปนพหุภาคีในการสงเสริมเสถียรภาพทางการเงินของภูมิภาคที่ประชุมฯ ไดเสนอใหใชประโยชนจากองคกร
สํารองขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามที่ตั้งอยูในประเทศไทยเพื่อใหเกิดความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค
2.3 การจัดทําแผนฟนฟูภายหลังการระบาด จะมีการหารือเกี่ยวกับการจัดทําแผนฟนฟู
ดังกลาวตอไปในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
3. การให ค วามช ว ยเหลื อ คนชาติ อ าเซี ย น โดยให อิ งแนวปฏิ บั ติ อ าเวี ย นว าด ว ยการให ค วาม
ชวยเหลือในภาวะฉุกเฉินโดยคณะทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนในประเทศที่สามแกคนชาติของประเทศสมาชิก
อาเซียนในสถานการณวิกฤต
4. การเตรียมความพรอมในการรับมือกับสถานการณฉุกเฉินในอนาคต
4.1 ประเทศไทยไดเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนหนึ่งในทางเลือกเพื่อ
สรางภูมิคุมกันตอความทาทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
4.2 ที่ประชุมย้ําถึงการสงเสริมความรวมมือกับภาคีภายนอกและความรวมมือระหวาง
ประเทศใหแนนแฟนยิ่งขึ้น เพื่อใหสามารถรับมือกับความทาทายระดับโลกไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
17. เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศลุมน้ําโขงกับญี่ปุน ครั้งที่ 13
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตอรางเอกสาร “ความรวมมือลุมน้ําโขงกับญี่ปุนเพื่อการบรรลุ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาและการเสริมสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจอยางบูรณาการ ในการประชุมรัฐมนตรี
ตางประเทศลุมน้ําโขงกับญี่ปุน ครั้งที่ 13 และหากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางเอกสารดังกลาวในสวนที่ไมใช
สาระสําคัญหรือไมขัดต อผลประโยชน ของไทย ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนิ นการได โดยไมตองนําเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง พรอมอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศลุมน้ําโขงกับญี่ปุน ครั้งที่ 13 และเปนผูรวมใหการ
รับรองรางเอกสารดังกลาว ตามที่กระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสําคัญของรางเอกสาร “ความรวมมือลุมน้ําโขงกับญี่ปุนเพื่อการบรรลุหลักประกันสุขภาพถวน
หน าและการเสริมสรางความสั มพั น ธ ทางเศรษฐกิ จอย างบูรณาการ” ย้ําความสําคัญ ของการพัฒ นาหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงเพื่อรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคระบาดในอนาคต โดย
ตั้งเปาหมายใหประเทศสมาชิกบรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนาภายใน ค.ศ. 2030 พรอมชื่นชมความคืบหนา
ของการดําเนินการในเรื่องนี้ และแสดงความมุงมั่นที่จะรวมมือกันแลกเปลี่ยนขอมูล นโยบาย การวิจัยและพัฒ นา
วัคซีนและเวชภัณฑ การพัฒนาระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยญี่ปุนเสนอให
เงิ น ช ว ยเหลื อ ทางเทคนิ ค และการจั ด การหาอุ ป กรณ ท างการแพทย ใ ห แ ก ป ระเทศลุ ม น้ํ า โขงเป น จํ า นวน 33
ลานดอลลารสหรัฐ นอกจากนี้ เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศ
สมาชิกจะรวมมือกันรักษาหวงโซการผลิต เปดตลาดและเสนทางคมนาคมขนสง รวมทั้งสรางสภาพแวดลอมที่เปนมิตร
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สอดคลองตามกฎระเบียบขององคการการคาโลกเพื่ออํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน การสงเสริมความ
โปรงใสและความยั่งยืนของแหลงเงินทุนที่จะนํามาใชดําเนินโครงการตาง ๆ โดยประเทศสมาชิกแสดงความชื่นชม
ญี่ปุนที่ไดจัดตั้งโครงการเงินกูเพื่อสนับสนุนการรับมือกับสถานการณฉุกเฉินจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19 Crisis Response Emergency Support Loan) จํานวนเงินประมาณ 4.5 พันลานดอลลารสหรัฐ
เพื่อชวยฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาในระยะเวลา 2 ปขางหนา รวมทั้งขอริเริ่มเงินกูและการลงทุนสําหรับ
อาเซียน (Overseas Loan and Investment for ASEAN) เพื่อสงเสริมการพัฒนาโครงการสรางพื้นฐาน สนับสนุน
สตรีและธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และการลงทุนโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
แตงตั้ง
18. เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งตําแหนงเลขาธิการองคการที่ปรึกษากฎหมายแหงเอเชียและแอฟริกา (AsianAfrican Legal Consultative Organization-AALCO)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ ทั้ง 2 ขอ ดังนี้
1. เห็นชอบใหเสนอ นายกมลินทร พินิจภูวดล เปนผูสมัครรับเลือกตั้งจากประเทศไทยเพื่อดํารง
ตํ า แหน ง เลขาธิ ก ารองค ก ารที่ ป รึ ก ษากฎหมายแห ง เอเชี ย และแอฟริ ก า (Asian-African Legal Consultative
Organization-AALCO)
2. ให กต. ดําเนินการรณรงคหาเสียงเพื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐสมาชิกกอนการเลือกตั้ง
สาระสําคัญของเรื่อง
กต. รายงานวา
1) AALCO เปนองคการระหวางประเทศที่จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2499 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและ
สนับ สนุ นให กลุมประเทศในเอเชีย และแอฟริกามีบ ทบาทในการประมวลและพั ฒ นากฎหมายระหวางประเทศให
สอดคลองกับทาทีและประโยชนของภูมิภาค โดยประเทศไทยไดเขาเปนรัฐสมาชิกของ AALCO ตั้งแตป 2504 และ
เคยเปนเจาภาพจัดการประชุมประจําปของ AALCO สมัยที่ 8 (2509) และสมัยที่ 26 (2530) ทั้งนี้ ประเทศไทยให
ความสํ าคั ญ และใช ป ระโยชน จ ากเวที ดั งกล าว ซึ่ งเป น เวที ด านกฎหมายระหว างประเทศเวที เดี ย วที่ มี รั ฐ สมาชิ ก
ครอบคลุมสมาชิกของสหประชาชาติจากเอเชียและแอฟริกา จึงเปนกลไกที่ไทยสามารถรวมกับรัฐสมาชิกพิจารณา
กํ า หนดท า ที ที่ ส อดคล อ งกั บ ผลประโยชน ข องภู มิ ภ าคทั้ งสองและเป น ช อ งทางสํ า คั ญ ในการผลั ก ดั น วาระและ
ผลประโยชนของไทยกับรัฐสมาชิกจากแอฟริกาดวย
2) เลขาธิ ก าร AALCO คนป จ จุ บั น [ศาสตราจารย ดร. เคนเนดี แกสธอร น (Professor
Dr. Kennedy Gastorn)] ชาวแทนซาเนี ย จะหมดวาระการดํ า รงตํ า แหน ง ในวั น ที่ 14 สิ ง หาคม 2563 สํ า นั ก
เลขาธิการ AALCO จึงไดมีหนังสือแจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งเลขาธิการ AALCO คนใหม เพื่อดํารงตําแหนงระหวางป
2563-2567 สํานักเลขาธิการ AALCO จึงขอใหรัฐสมาชิกในเอเชียเสนอชื่อบุคคลสัญชาติของตนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เปนผูเชี่ยวชาญดานนิติศาสตร หรือ (2) เปนผูมีความรูและประสบการณดานการบริหารและกฎหมาย เพื่อสมัคร
รับเลือกตั้งตําแหนงเลขาธิการ AALCO โดยคาดวาการเลือกตั้งเลขาธิการ AALCO คนใหมจะจัดขึ้นในการประชุมสมัย
พิเศษภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ สาธารณรัฐอินเดีย
3) กต. แจ ง ว า ในระยะเวลา 64 ป ที่ ผ า นมาตั้ ง แต ก ารจั ด ตั้ ง AALCO นั้ น ยั ง ไม เคยมี ค นไทย
ดํารงตํ าแหน งเลขาธิการของ AALCO รวมทั้ งปจ จุบัน ยังไมมีรัฐสมาชิกใดสงผูส มัครรับ เลือกตั้ง จึงเปน โอกาสดีที่
ประเทศไทยจะพิจารณาเสนอชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งตําแหนงเลขาธิการดังกลาว รวมทั้งสนับสนุนใหบุคลากรไทยดํารง
ตําแหนงบริหารในองคการระหวางประเทศ ซึ่งเปนการปฏิบัติตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการ
ตางประเทศ (5S) พ.ศ. 2561-2580 ที่สงเสริมใหประเทศไทยมีบทบาทเชิงรุกในการรวมกําหนดมาตรฐานสากลดาน
กฎหมายระหวางประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลในทุกมิติ อีกทั้งยังเปนโอกาสในการสงเสริมความรวมมือที่
สรางสรรคระหวางประเทศไทยกับ AALCO และรัฐสมาชิกอื่นอีกดวย
4) กต. ได ส อบถามความเห็ น หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข องกั บ ภารกิ จ ของ AALCO เช น สํ านั กงานศาล
ยุ ติ ธ รรม สํ านั ก งานอั ย การสู งสุ ด สํ านั ก งานสภาความมั่ น คงแห งชาติ กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม
กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พบวา ไมมีหนวยงานใดประสงคที่จะเสนอชื่อในการสมัคร
รับ เลือกตั้ งตํ าแหนงดังกล าว กต. จึงไดสรรหาบุคคลที่ เหมาะสม ไดแก นายกมลิน ทร พิ นิจภู วดล เปน ผูส มัครรับ
เลือกตั้งจากประเทศไทยเพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการ AALCO เนื่องจากเปนผูเชี่ยวชาญสาขานิติศาสตร โดยเฉพาะ
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กฎหมายระหวางประเทศดานการคาและการลงทุน และมีประสบการณดานการบริหาร ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของไมมี
ขอขัดของกับการเสนอชื่อดังกลาว
19. เรื่อง การใหความเห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงรองหัวหนาเจาหนาที่ฝายบริหาร (Deputy
Chief Executive Officer, DCEO) ขององคกรรวมไทย-มาเลเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังนี้
1. แตงตั้งนายสุพัฒน นภานพรัตนแกว วิศวกรปโตรเลียมชํานาญการพิเศษ กองเทคโนโลยีการ
ประกอบกิจการปโตรเลียม สังกัดกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ใหดํารงตําแหนง รองหัวหนาเจาหนาที่ฝายบริหาร (Deputy
Chief Executive Officer, DCEO) ขององคกรรวมไทย-มาเลเซีย
2. ในระหวางการปฏิบัติหนาที่ที่องคกรรวมไทย-มาเลเซีย ใหนายสุพัฒน นภานพรัตนแกว ไดรับการ
พิ จารณาความดีความชอบจากทางราชการต น สังกัดดวย และในกรณี ที่จํ าเป น พน. อาจให กลับ มาปฏิบัติ งานใน
หนวยงานตนสังกัดกอนระยะเวลาที่สั่งใหไปสิ้นสุดลงเพื่อประโยชนแกราชการได ทั้งนี้ ในระหวางที่ไปปฏิบัติงานให
ไดรับเงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการจากองคกรรวมไทย-มาเลเซียโดยไมรับเงินเดือนจากทางราชการ
สาระสําคัญของเรื่อง
พน. รายงานวา
1) รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงมาเลเซียไดรวมกันจัดตั้งองคกรรวมไทย-มาเลเซีย
ขึ้ น เพื่ อ ร ว มกั น แสวงประโยชน จ ากทรั พ ยากรป โตรเลี ย มในพื้ น ที่ พั ฒ นารว มไทย-มาเลเซี ย โดยโครงสร า งการ
บริหารงานองคกรรวมไทย-มาเลเซียกําหนดใหมีการสลับหมุนเวียนตําแหนงหัวหนาและรองหัวหนาเจาหนาที่ฝาย
บริหารขององคกรรวมไทย-มาเลเซียระหวางคนไทยและคนมาเลเซียทุก ๆ 4 ป
2) เนื่องจากบุคคลที่ดํารงตําแหนงรองหัวหนาเจาหนาที่ฝายบริหารขององคกรรวมไทย-มาเลเซียที่
คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบการแตงตั้ง จะดํารงตําแหนงครบวาระ 4 ป ในวันที่ 30 กันยายน 2563 จึง
จะตองมีการแตงตั้ง นายสุพัฒน นภานพรัตนแกว ใหดํารงตําแหนงรองหัวหนาเจาหนาที่ฝายบริหารขององคกรรวม
ไทย-มาเลเซียวาระตอไป วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2567 โดยการแตงตั้งหัวหนาเจาหนาที่ฝายบริหารและ
รองหัวหนาเจาหนาที่ฝายบริหาร จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลทั้งสองกอน องคกรรวมไทย-มาเลเซียจึงจะ
สามารถทําการแตงตั้งเจาหนาที่ดังกลาวได
3) พน. พิ จารณาแล วเห็ น วานายสุพัฒ น นภานพรัตนแกว วิศวกรปโตรเลีย มชํานาญการ พิเศษ
กองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปโตรเลียม สังกัดกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารง
ตําแหนงรองหัวหนาเจาหนาที่ฝายบริหาร (Deputy Chief Executive Officer, DCEO) ขององคกรรวมไทย-มาเลเซีย
เนื่องจากมีประสบการณ ความรูความเขาใจ ในเรื่องการสํารวจและผลิตปโตรเลียมภายใตระบบสัญญาแบงปนผลผลิต
(Production Sharing Contract, PSC) รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของเปนอยางดี
20. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ตั้งแตวันที่มี
คุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ดังนี้
1. นางธี ร พร สถิ ร อั งกู ร พยาบาลวิ ช าชี พ เชี่ ย วชาญ (ด านการพยาบาล) กลุ ม ที่ ป รึก ษาระดั บ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง พยาบาลวิชาชีพทรงคุณวุฒิ (ดานการพยาบาล) กลุมที่ปรึกษาระดับ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันที่ 13 มกราคม 2563
2. นายพงศธร พอกเพิ่มดี ผูชวยปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง นายแพทย
ทรงคุณวุฒิ (ดานสาธารณสุข) กลุมที่ปรึกษาระดับกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม 2563
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
21. เรื่อง เพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพ
นานาชาติ (นโยบาย Medical Hub)
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คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข เสนอการเพิ่ ม เติ ม องค ป ระกอบของ
คณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ดังนี้
1. เพิ่ ม เติ ม องค ป ระกอบกรรมการในคณะกรรมการอํ านวยการเพื่ อ พั ฒ นาประเทศไทยให เป น
ศูน ย กลางสุ ขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ซึ่ งคณะรัฐ มนตรีไดมีมติ แต งตั้ งเมื่อวัน ที่ 1 ตุล าคม 2562
จํานวน 3 ตําแหนง ไดแก
1.1 อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
1.2 อธิบดีกรมอนามัย
1.3 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
2. ขอเปลี่ ย นชื่ อ กรรมการในคณะกรรมการดั ง กล า ว จากเดิ ม “ประธานสมาพั น ธ ส ปาไทย”
เปน “ประธานสมาพันธสมาคมสปาแอนดเวลเนสไทย”
โดยมีอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคงเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป
22. เรื่อง ขอปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการอํานวยการโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเสนอการปรั บ ปรุ ง องค ป ระกอบ
คณะกรรมการอํานวยการโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร ดังนี้
1. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ไดรับมอบหมาย จากเดิม ตําแหนง “กรรมการ”
เปนตําแหนง “กรรมการและเลขานุการ”
2. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จากเดิม ตําแหนง “กรรมการ” เปน
ตําแหนง “กรรมการและผูชวยเลขานุการ”
3. ผูแทนสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมแหงชาติ จากเดิม
ตําแหนง “กรรมการ” เปนตําแหนง “กรรมการและผูชวยเลขานุการ”
4. เปลี่ยนตําแหนงของกรรมการจากการระบุชื่อ “นางเจิดฤดี ชินเวโรจน” เปนตําแหนง “ที่ปรึกษา
ดานมาตรฐานอาชีวศึกษาชางอุตสาหกรรม”
โดยมีอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคงเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป
23. เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 196/2563 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
คณะรั ฐมนตรี มีม ติ รั บ ทราบคํ าสั่ งสํานัก นายกรัฐ มนตรี ที่ 167/2562 เรื่อง แกไขเพิ่ มเติ มคํ าสั่ ง
มอบหมายให ร องนายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ป ระธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ตามที่ ไดมีคําสั่ งสํ านั กนายกรัฐ มนตรี ที่ 167/2562 เรื่อง มอบหมายให รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐ มนตรี ป ระจํ าสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี ปฏิ บั ติ ห น าที่ ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นั้น
เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินดําเนินไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 จึงแกไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายใหรอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่
167/2562 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดังนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกขอ 4.1.4 ขอ 4.2.3 และขอ 4.3.1
ขอ 2 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน ขอ 1.1.12
“ข อ 1.1.12 คณะกรรมการประสานและกํ า กั บ การดํ า เนิ น งานป อ งกั น และ
ปราบปรามการคามนุษย”
ขอ 3 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 1.3.23
“ขอ 1.3.23 คณะกรรมการปองกันเจาหนาที่ของรัฐมิใหเกี่ยวของกับการคามนุษย”
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ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป
24. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กองทุนเพื่ อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เสนอแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จํานวน 3 คน ตามมาตรา
18 (3) แหงพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 เนื่องจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิม
จะพนจากตําแหนงในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีการจับสลากตามมาตรา 20 วรรคสอง แหงพระราชบัญญั ติ
ดังกลาว ดังนี้
1. รองศาสตราจารยปทมาวดี โพชนุกูล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการ
2. นายภัทระ คําพิทักษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน
3. นายเจด็จ ธรรมธัชอารี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ภาคประชาสังคม
โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป
25. เรื่อง การพิจารณาแตงตั้งผูวาการการเคหะแหงชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอแตงตั้ง
นายทวี พ งษ วิ ชั ย ดิ ษ ฐ เป น ผู ว า การการเคหะแห งชาติ โดยให ได รั บ ค าตอบแทนคงที่ เดื อ นละ 330,000 บาท
คาตอบแทนผันแปรไมเกินรอยละ 30 ของผลตอบแทนรวมในแตละป และรางสัญญาจางผูบริหารพรอมสิทธิประโยชน
อื่ นที่ ผู ว าการการเคหะแห งชาติ จะได รั บตามเอกสารแนบท ายสั ญญา ทั้ งนี้ ให มี ผลตั้ งแต วั นที่ ลงนามในสั ญญาจ าง
เปนตนไป
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