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วันนี้ (10 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
1.
2.

เรื่อง
เรื่อง

3.

เรื่อง

4.

เรื่อง

5.

เรื่อง

6.
7.

เรื่อง
เรื่อง

8.

เรื่อง

9.

เรื่อง

10.

เรื่อง

11.

เรื่อง

12.

เรื่อง

13.

เรื่อง

กฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง
พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กาหนดด่านพรมแดนแม่สอด แห่งที่ 2 ของด่านศุลกากรแม่สอด)
ร่างกฎกระทรวงกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และ
แขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... และ
ร่างกฎกระทรวงกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี และ
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เต้าเสียบและเต้ารับ
สาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน
สาหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน
เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 4 เล่ม 1 – 2558 พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน
การบริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))
เศรษฐกิจ - สังคม
การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน เพื่อชาระคืนคืนต้นเงินกู้ FIDF 1 และ FIDF 3
การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะ
และสิทธิ เพิ่มเติม
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ครั้งที่ 2
รวมทั้งสิ้น 691.12 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จานวน 17 จังหวัด)
ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562 - 2565)
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การกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของสานักงานธนานุเคราะห์ ประจาปีงบประมาณ 2563
จานวน 500 ล้านบาท
รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงาน
ของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง
มาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน
(เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ดูแลปัญหาภัยแล้ง
และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ต่างประเทศ
ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาดูไบ (Dubai Declaration)
การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนว่าด้วยการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง [ห่วงโซ่อุปทานอาเซียน] [ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน] ในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา
(โควิด-19)
แต่งตั้ง
ขอปรับปรุงและเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนาเข้า
สื่อ วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการศึกษา
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การต่อเวลาการดารงตาแหน่งของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
การแต่งตั้งผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของ
กระทรวงมหาดไทย สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานศาลยุติธรรม สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักงบประมาณไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เป็นการยกเลิกพืชกระท่อมออกจากการเป็นยา
เสพติดให้โทษประเภท 5 และยกเลิกบทกาหนดโทษในความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม เพื่อเป็นการควบคุมพืชกระท่อม
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมไทย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม
ในเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
กาหนดให้ยกเลิกพืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 และยกเลิกบทกาหนด
โทษในความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี มติ อนุ มั ติห ลั กการร่า งพระราชกฤษฎีก าเรี ยกประชุม รัฐ สภาสมั ยประชุ มสามั ญ
ประจาปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. .... ตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
สลค. เสนอว่า
1. รัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 บัญญัติให้ ในปีห นึ่งมีส มัยประชุมสามัญของ
รัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มีกาหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มา
ประชุมเป็นครั้งแรก เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่สอง
ให้ เป็ น ไปตามที่ส ภาผู้ แทนราษฎรกาหนด และเนื่อ งจากได้มีพ ระราชกฤษฎี กาเรี ยกประชุมรัฐ สภา พ.ศ. 2562
กาหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และสภาผู้แทนราษฎรได้กาหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน
เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่สอง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้ว (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30
กรกฎาคม 2562) ดังนั้น ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงมีวันเปิดและวันปิดสมัยประชุม ดังนี้
ปีที่
สมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง
สมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่สอง
1 22 พฤษภาคม 2562 – 18 กันยายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
2 22 พฤษภาคม 2563 – 18 กันยายน 2563
1 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
3 22 พฤษภาคม 2564 – 18 กันยายน 2564
1 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
4 22 พฤษภาคม 2565 – 18 กันยายน 2565
1 พฤศจิกายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566
2. ดังนั้น สมควรที่จะให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่งสาหรับปี
2563 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
จึงเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. .... มาเพื่อดาเนินการ
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กาหนดด่านพรมแดนแม่
สอด แห่งที่ 2 ของด่านศุลกากรแม่สอด)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้
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ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงการคลังเสนอ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกาหนดด่าน
ศุลกากรและด่านพรมแดน พ.ศ. 2560 เพื่อปรับปรุงการกาหนดเขตศุลกากรและด่านพรมแดนของด่านศุลกากรแม่
สอด จังหวัดตาก ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิต รภาพไทย
– เมียนมา ข้ามแม่น้าเมย แห่งที่ 2 อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก อันเป็นการอานวยความสะดวกในด้านการคมนาคม
ขนส่ง การค้า การลงทุน ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการตรวจตรา ป้องกันการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ยกเลิกเขตศุล กากรบริเวณตามลาน้าเมยตอนที่เป็นเส้นเขตแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในเขตระยะห่างจากสะพานมิตรภาพไทย – พม่า ด้านละ 500 เมตร
2. ยกเลิกด่านพรมแดนบ้านท่าสายลวด ตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
3. กาหนดเขตศุลกากรบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – พม่า 1 ริมฝั่งแม่น้าเมยฝั่งไทย ตาบลท่าสาย
ลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา 2 ริมฝั่งแม่น้าเมย ฝั่งไทย ตาบลท่าสาย
ลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
4. กาหนดด่านพรมแดนแม่สอด แห่งที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา 2 ตาบลท่า
สายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
4. เรื่ อง ร่ า งกฎกระทรวงกาหนดบริ เวณห้า มก่อสร้ างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้น ที่
บางส่วนในท้องที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือ
บางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา แขวง
คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิด
หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุ่งพญาไท แขวงถนน
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
บางชนิ ด หรื อบางประเภท ในพื้น ที่ บ างส่ ว นในท้อ งที่ แขวงหิ รั ญรู จี แขวงบางยี่ เรือ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็ จ
เจ้าพระยา แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ร่างกฎกระทรวงกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทใน
พื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
1.1 กาหนดพื้นที่ภายในรัศมี 300 เมตร จากจุดกึ่งกลางของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งอยู่ใน
พื้ น ที่ แ ขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุ่ ง พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารที่มีสีและวัสดุของผนังภายนอกอาคารและสีของหลังคาอาคารเป็นสี
อื่น นอกเหนือจากที่กาหนด
1.2 กาหนดให้กฎกระทรวงนี้มิให้ใช้บังคับแก่การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารโบราณสถาน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศาสนสถาน หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนาหรือศิลปวัฒนธรรม
1.3 กาหนดให้ ภ ายในบริเวณพื้นที่ที่กาหนดห้ ามบุคคลใดดัดแปลงอาคารใด ๆ ให้ เป็ น
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนด
1.4 กาหนดให้อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กาหนด ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม แต่การขอดัดแปลงอาคารต้องเป็นไปตามที่กาหนด
1.5 กาหนดให้อาคารในบริเวณพื้นที่ที่กาหนดที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบแจ้งการก่อสร้างหรือ
ดัดแปลงหรือได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับการยกเว้น แต่จะ
ขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้
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2. ร่างกฎกระทรวงกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ใน
พื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
2.1 กาหนดให้พื้นที่ภายในบริเวณรัศมี 200 เมตร จากจุดกึ่งกลางของพระบรมราชานุสาว
รีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ห้ามก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกิน 17 เมตร และพื้นที่บริเวณรอบนอกของแนว
เขตดังกล่าวในระยะ 100 เมตร ห้ามก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกิน 27 เมตร รวมทั้งห้ามก่อสร้างอาคารที่มีสีและวัสดุ
ของผนังภายนอกอาคารและสีของหลังคาอาคารเป็นสีอื่น นอกเหนือจากที่กาหนด
2.2 กาหนดให้กฎกระทรวงนี้มิให้ใช้บังคับแก่การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารโบราณสถาน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศาสนสถาน หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนาหรือศิลปวัฒนธรรม
2.3 กาหนดให้ ภ ายในบริเวณพื้นที่ที่กาหนดห้ ามบุคคลใดดัดแปลงอาคารใด ๆ ให้ เป็ น
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนด
2.4 กาหนดให้อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กาหนด ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม แต่การขอดัดแปลงอาคารต้องเป็นไปตามที่กาหนด
2.5 กาหนดให้อาคารในบริเวณพื้นที่ที่กาหนดที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบแจ้งการก่อสร้างหรือ
ดัดแปลงหรือได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับการยกเว้น แต่ จะ
ขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน) (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ที่สานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ ว ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. แก้ไขคานิยามจากเดิม “คณะกรรมการบริหาร” เป็น “คณะกรรมการ” เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
2. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
3. แก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้มีอานาจกาหนดประมวลจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้อานวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสานักงานการกาหนดค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน
และค่าบริการในการดาเนินกิจการของสานักงาน การแต่งตั้งและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การ
กาหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน การกาหนดเครื่องแบบ
ผู้อานวยการและผู้ปฏิบัติงานของสานักงาน และเครื่องหมายสานักงาน รวมทั้งกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ
สานักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. กาหนดให้ ส านั กงานพัฒ นาเศรษฐกิจจากฐานชีว ภาพ (องค์การมหาชน) มีผู้ อานวยการเป็น
ผู้บริหาร และให้แต่งตั้งผู้อานวยการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้งผู้อานวยการ และหากมี
เหตุ จ าเป็ น ให้ ข ยายระยะเวลาได้ อี ก ไม่ เ กิ น 60 วั น หากด าเนิ น การไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาดั ง กล่ า วให้
คณะกรรมการรายงานผลให้คณะกรรมการพัฒ นาและส่ งเสริมองค์การมหาชนเพื่อรายงานให้ คณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณา
5. กาหนดให้ผู้อานวยการและเจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เหมาะสมกับกิจการของสานักงาน รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การ
มหาชน
6. กาหนดให้การตรวจสอบภายใน ให้ผู้ปฏิบัติงานของสานักงานทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
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กาหนด และในการแต่งตั้ง โยกย้ายเลื่อนเงินเดือน เลื่อนตาแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายในให้
ผู้อานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึง
ดาเนินการได้
7. กาหนดให้การประเมินผลงานของสานักงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
8. เพิ่มเติมบทเฉพาะกาล ดังนี้
8.1 กาหนดให้ ป ระธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ ในคณะกรรมการบริ ห าร
สานั กงานพัฒ นาเศรษฐกิจ จากฐานชีว ภาพซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ เป็น
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตามพระราช
กฤษฎีกาฉบับนี้ และยังคงดารงตาแหน่งต่อไปจนครบวาระการดารงตาแหน่งตามที่กาหนดไว้
8.2 กาหนดให้ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ หรือคาสั่ งใดอ้างถึงคณะ
กรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 ให้ถือว่าระเบีย บ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ หรือคาสั่งนั้นอ้างถึง
คณะกรรมการสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้
8.3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 และใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระ
ราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ ใช้บั งคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
พลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
อก. เสนอว่า
1. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562
ได้แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนาผ่านวัตถุอันตรายโดยเพิ่มบทนิยาม คาว่า “นาผ่าน” เพื่อให้การควบคุมและกากับดูแล
การนาผ่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้วัตถุอันตรายที่จะนาผ่านราชอาณาจักรได้ คือ วัตถุอันตรายชนิด
ที่ 1 เช่น น้ามันตะไคร้หอม [(citronella oil)] ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขที่นามาใช้เพื่อ
ประโยชน์ แ ก่ ก ารระงั บ ป้ อ งกั น ควบคุ ม ไล่ ก าจั ด แมลงและสั ต ว์ อื่ น ] แคลเซี ย มไฮโปรคลอไรต์ [(calcium
hypochlorite) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เพื่อประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน
กาจั ด เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ปรสิ ต พื ช หรื อ สั ต ว์อื่ น ] วั ตถุ อั น ตรายชนิ ด ที่ 2 เช่ น ฟอร์ มัล ดี ไ ฮต์ [(formaldehyde) ใน
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพื่ อประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน กาจัด เชื้อจุลินทรีย์
ปรสิต พืช หรือสัตว์อื่น ] แนฟทาลีน [(naphthalene) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขที่นามาใช้
เพื่อประโยชน์แก่การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กาจัดแมลงและสัตว์อื่น หรือเพื่อประโยชน์ในการดับกลิ่น ] และวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 3 เช่น กรดอะซีติก [(acetic acid) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพื่อ
ประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน กาจัด เชื้อจุลินทรีย์ ปรสิต พืช หรือสัตว์อื่น ] กรด [(acid) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
โรงงานผลิตอาหาร ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่ าสัตว์และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรค
ทาความสะอาดหรือการแก้ไขการอุดตันของท่อหรือทางระบายสิ่งปฏิกูล] เท่านั้น และห้ามนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่
4 เช่น พาราควอตไดคลอไรด์ (paraquat dichloride) ฟอสฟอรัส (phosphorus) โดยการนาผ่านวัตถุอันตรายชนิด
ที่ 1 หรือชนิดที่ 2 ในแต่ละครั้ง ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน เมื่อรับแจ้งแล้ว จะออกใบนาผ่านให้เป็น
หลักฐานการรับแจ้ง สาหรับการนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ในแต่ละครั้ง ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ก่อน เมื่ออนุญาตแล้ว จะออกใบนาผ่านให้เป็นหลักฐานการอนุญาต
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2. หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบภายใต้ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยวั ต ถุ อั น ตราย ประกอบด้ ว ย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมธุรกิจ
พลังงาน ได้ประชุมหารือร่ว มกัน เพื่อกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับใบนาผ่ านวัตถุอันตรายแต่ล ะชนิด โดยที่
ประชุม เห็ น ชอบให้ ก าหนดอัต ราค่า ธรรมเนี ย มใบน าผ่ านส าหรั บ วั ตถุ อั นตรายชนิ ด ที่ 1 หรื อ ชนิ ด ที่ 2 ในอั ต รา
ค่าธรรมเนียมเท่ากันสาหรับใบนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 คิดค่าธรรมเนียมเป็นสองเท่าของวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
หรือชนิดที่ 2
3. กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้ยกร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ขึ้น และได้นาร่างกฎกระทรวงดังกล่าว
ไปรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามข้อ 2. ด้วยแล้ว
4. คณะกรรมการวัตถุอันตราย ในคราวประชุมครั้งที่ 39-7/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....มาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบนาผ่านสาหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 โดยคิด
ตามปริมาณการนาผ่านในแต่ละครั้ง
ปริมาณการนาผ่านในแต่ละครั้ง
วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3
(ฉบับละ/บาท)
(ฉบับละ/บาท)
ไม่ถึงสิบเมตริกตัน
500
1,000
ตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงห้า
1,000
2,000
สิบเมตริกตัน
ตั้งแต่ห้าสิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึง
1,500
3,000
หนึ่งร้อยเมตริกตัน
ตั้งแต่หนึ่งร้อยเมตริกตันขึ้นไป
3,000
6,000
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เต้าเสียบและเต้ารับสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงาน
ทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เต้าเสียบและ
เต้ารั บ ส าหรั บ ใช้ในที่อยู่ อาศัย และงานทั่ว ไปที่มีจุดประสงค์คล้ ายกัน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เป็นการออกกฎกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 โดยเป็นการกาหนดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสาหรับใช้ในที่อยู่ อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกันต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดแก่ผู้บริโภค
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดให้ผ ลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เต้าเสียบและเต้ารับสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มี
จุดประสงค์คล้ายกัน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 166-2549 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่
3310 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เต้าเสียบและเต้าสารับสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน
และกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เต้าเสียบและเต้ารับสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์
คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กาหนดไม่เกิน 250 โวลต์ ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ
ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม ฉบั บ ที่ 3487 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เต้าเสียบและเต้ารับสาหรับใช้ในที่
อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ กาหนดไม่เกิน 250 โวลต์
(แก้ไขครั้งที่ 1) ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 โดยกาหนดวันใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตนสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และที่มี
จุด ประสงค์ใ ห้แ สงสว่า งทั่ว ไปที่ค ล้า ยกัน เล่ม 1 คุณ ลักษณะที่ต้องการด้า นความปลอดภัย ต้องเป็น ไปตาม
มาตรฐานเลขที่ มอก. 4 เล่ม 1 – 2558 พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดไฟฟ้าไส้
ทังสเตนสาหรับใช้ในที่ อยู่อาศัย และที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้าน
ความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 4 เล่ม 1 – 2558 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เป็นการออกกฎกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 โดยเป็นการกาหนดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตนสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน
เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัย และ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดแก่ผู้บริโภค
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตนสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์
ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 4
เล่ม 1 – 2558 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5507 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้า และกาหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตนสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไป
คล้ายกัน เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยให้มีผลใช้
บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
9. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19)) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตาม
ขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อจูงใจให้ประชาชนและภาคเอกชนได้มีส่ วนร่ว ม
สนั บสนุ นการปฏิบัติภ ารกิจเกี่ยวกับการป้ องกัน ระงับ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัส โคโรนา 2019
(COVID-19) ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน รักษา ฟื้นฟู เยียวยา และ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
บริจาคเป็นเงินหรือทรัพย์สินในช่วงวิกฤติของการแพร่ระบาดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเห็นควรกาหนด
สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้
ภายใต้หลักการและแนวทาง การปรับปรุงกฎหมาย ดังนี้
1. กาหนดให้บุคคลธรรมดาบริจาคเงินให้แก่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบั ติภ ารกิจ เกี่ย วกับ การป้ องกัน ระงั บ ยั บ ยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2012 (COVID-19)
สามารถนามาหักเป็นค่าลดหย่อนได้เท่าจานวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวล
รัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว
2. กาหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบริจาคเงิ นหรือทรัพย์สินให้แก่สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน ระงับ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) สามารถนามาหักเป็นรายจ่ายได้เท่าจานวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศล
สาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวล
รัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสองของกาไรสุทธิ
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3. กาหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริจาคเพื่อ
สนั บสนุ นการปฏิบัติภ ารกิจเกี่ยวกั บการป้ องกัน ระงับ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19)
4. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งหมดข้างต้น มีผลใช้บังคับสาหรับการบริจาคผ่านระบบบริจาค
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร (e-Donation) ที่ได้กระทาตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564
เศรษฐกิจ - สังคม
10. เรื่อง การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพื่อชาระคืนคืนต้น
เงินกู้ FIDF 1 และ FIDF 3
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอให้โอนเงินที่ได้รับจากการจาหน่ายและ
นาหุ้นบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (บสก.) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และเงินปันผลพิเศษที่ได้รับก่อนการขายหุ้นของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (กองทุนฯ) เข้าบัญชีสะสมเพื่อการชาระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน (บัญชีสะสมฯ) จานวน 34,578 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม เพื่อชาระคืนต้นเงินกู้
ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3)
สาระสาคัญของเรื่อง
1. กค. รายงานว่า ในปีงบประมาณ 2563 กองทุนฯ ได้รับเงินที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินการนาหุ้น
บสก. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีการดาเนินการที่สาคัญ สรุปได้ ดังนี้
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย
16 ธันวาคม 2562
1
ราคา IPO
17.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จากัด
UBS AG Hong Kong Branch
1

Initial Public Offering (IPO) คือ การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

จานวนหุ้นที่เสนอขาย

รวม
1,765 ล้านหุ้น
หุ้นของกองทุนฯ
1,255 ล้านหุ้น
หุ้นเพิ่มทุนของ บสก.
280 ล้านหุ้น
หุ้ น ส่ ว น เกิ น ที่ ผู้ ป ระ กั น กา ร 230 ล้านหุน้
จาหน่ายหลักทรัพย์ยืมกองทุนฯ
เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา2

การจัดสรรให้นักลงทุนจองซื้อหุ้น

รายย่อย
สถาบันในประเทศ
สถาบันต่างประเทศ

2

กองทุนฯ จะได้รับหุ้นคืนจานวนดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดกระบวนการรักษาเสถียรภาพราคา

ร้อยละ 24
ร้อยละ 58
ร้อยละ 18

ภายหลั ง จากการขายหุ้ น บสก. ในครั้ ง นี้ แ ล้ ว กองทุ น ฯ จะยั ง คงเหลื อ หุ้ น 1 ,480 ล้ า นหุ้ น
(คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 45.79) โดยกองทุ น ฯ ได้ รั บ เงิ น จากการขายหุ้ น ครั้ ง นี้ สุ ท ธิ จ านวน 21 ,578 ล้ า นบาท
(1,255 ล้านหุ้น x 17.50 บาท – ค่าธรรมเนียมการขาย) นอกเหนือจากเงินปันผลพิเศษที่ได้รับก่อนการขาย 13,000
ล้านบาท
2. คณะกรรมการจัด การกองทุนฯ ในการประชุมเมื่อวัน ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติใ ห้
กองทุนฯ นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการโอนเงินจานวนรวม 34,578 ล้านบาท (การขายหุ้น บสก. สุทธิ
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21,578 ล้านบาท และเงินปั นผลพิเศษที่ได้รับ ก่อนการขาย 13,000 ล้านบาท) เพื่อช าระคืนต้นเงินกู้ FIDF 1
และ FIDF 3 สาหรับปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม
11. เรื่อง การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหา
สถานะและสิทธิ เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้น
พื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ขึ้นทะเบียน
โดยมีเลขประจาตัว 13 หลัก เรียบร้อยแล้ว ในกลุ่มคนดั้งเดิมที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร เลข
ประจาตัวประเภท 3 และ 4 จานวน 24,071 คน ซึ่งในการดาเนินการดังกล่าวส่งผลให้เกิดภาระงบประมาณเพิ่มขึ้น
จานวน 61,802,300 บาทต่อปี โดยให้สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
12. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ครั้งที่ 2 รวมทั้งสิ้น 691.12 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่
ได้ รั บความเสียหายจากอุทกภัยในพื้น ที่ภ าคเหนือและภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ (จานวน 17 จังหวัด) ของ
กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ครั้งที่ 2 รวมทั้งสิ้น 691.12 ล้านบาท
ประกอบด้วย กรมทางหลวง วงเงิน 373.70 ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท วงเงิน 317.42 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟู
โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจากอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ (จ านวน
17 จังหวัด) ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
คค. รายงานว่า
1. ตามที่ ไ ด้ เ กิ ด อุ ท กภั ย จากอิ ท ธิ พ ลพายุ โ ซนร้ อ นโพดุ ล (ระหว่ า งวั น ที่ 28 สิ ง หาคม 2562 –
1 กั น ยายน 2562) และพายุ ดี เ ปรสชั น คาจิ กิ (ระหว่ า งวั น ที่ 2 – 4 กั น ยายน 2562) ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และ
ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ (จ านวน 24 จั งหวัด ประกอบด้ว ย กาฬสิ นธุ์ ขอนแก่น ชุมพร เชียงใ หม่ น่าน พิจิตร
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ลาปาง เลย ศรีสะเกษ สกลนคร
สุโขทัย หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี) ทาให้ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท
ได้ รั บ ความเสี ย หาย สร้ า งความเดื อ ดร้ อ นต่ อ ประชาชนผู้ ใ ช้ เ ส้ น ทาง ส่ ง ผลกระทบต่ อ การคมนาคมขนส่ ง และ
ระบบโลจิสติกส์ ซึ่งกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซมเส้นทาง
เพื่อให้การจราจรผ่านได้ในระยะเร่งด่วนแล้ว
2. กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมีความจาเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ครั้งที่ 2
รวมทั้งสิ้น 707.32 ล้านบาท ประกอบด้วย กรมทางหลวง วงเงิน 389.90 ล้ านบาท และกรมทางหลวงชนบท
วงเงิ น 317.42 ล้ า นบาท เพื่ อฟื้ น ฟู โ ครงสร้ า งพื้ นฐานที่ ได้ รั บ ความเสี ย หายจากอุ ทกภั ย ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณฯ อยู่ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติจากพายุดังกล่าว
โดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมีความพร้อ มในการดาเนินการจั ดซื้อ จัดจ้ าง หากได้รั บการจัด สรร
งบประมาณจะเร่งดาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
2.1 กรมทางหลวงเสนอขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ครั้งที่ 2 จานวน 31 รายการ
วงเงิ น 389.90 ล้า นบาท เพื่อฟื้ น ฟูโ ครงสร้ างพื้น ฐานที่ ได้รับ ความเสี ยหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภ าคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จานวน 15 จังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น เชียงใหม่ ตาก น่าน พิษณุโลก เพชรบูรณ์
แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด สุโขทัย หนองบัวลาภู อุดรธานี และอุบลราชธานี) โดยมีความเสียหายที่
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จะต้องใช้งบประมาณในการบูรณะ ซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม และปรับปรุงระบบระบายน้าให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ดังนี้
รายการ
วงเงิน (ล้านบาท)
งานแก้ไขและป้องกันดินสไลด์ คันทางสไลด์ จานวน 9 รายการ
78.30
งานฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้า จานวน 9 รายการ
69.70
งานซ่อมแซมโครงสร้างทางและผิวทาง จานวน 13 รายการ
241.90
รวม
389.90
2.2 กรมทางหลวงชนบท เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ครั้งที่ 2 จานวน 33 รายการ
วงเงิน 317.42 ล้า นบาท เพื่ อฟื้น ฟู โ ครงสร้ างพื้นฐานที่ได้รั บความเสี ย หายจากอุทกภัยในพื้นที่ภ าคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จานวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครพนม มุกดาหาร
มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ร้ อยเอ็ด และอุบลราชธานี) โดยมีความเสียหายที่จะต้องใช้งบประมาณในการบูรณะ
ซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ดังนี้
รายการ
วงเงิน (ล้านบาท)
ซ่อมสร้างผิวทาง/ไหล่ทาง/คันทาง จานวน 10 รายการ
84.07
ถนนขาด/สะพาน/คอสะพานขาด พร้อมเชิงลาด จานวน 8 รายการ
126.71
ก่อสร้างโครงสร้างระบายน้า จานวน 7 รายการ
48.33
งานป้องกันการกัดเซาะ จานวน 8 รายการ
58.31
รวม
317.42
13. เรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562 - 2565)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2565) ตามที่
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) เสนอ
2. ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางดาเนินงาน รวมทั้งใช้เป็น
กรอบแนวทางในการเสนอคาของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
3. ให้สานักงบประมาณ (สงป.) ใช้เป็นแนวทางการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– 2565 แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
4. ให้สานักงานกิจการยุติธรรม ยธ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กพยช. เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
ประสาน สนับสนุน ติดตามประเมินผลเพื่อการดาเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่ งชาติ ฉบับ
ที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติและรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง
สาระสาคัญของเรื่อง
1. กระทรวงยุติธรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562 - 2565) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติแล้ว และให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางดาเนินงาน รวมทั้งใช้
เป็นกรอบแนวทางในการเสนอคาของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ให้สานักงบประมาณใช้เป็น
แนวทางการจัดสรรงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ให้
ส านั ก งานกิ จ การยุ ติ ธ รรม ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ การคณะกรรมการพัฒ นาการบริห ารงานยุติ ธ รรมแห่ งชาติ เป็ น
ผู้รับผิดชอบดาเนินการประสาน สนับสนุน ติดตาม ประเมินผลเพื่อการดาเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทดังกล่าวไปสู่
การปฏิบัติและรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง (ร่าง) แผนแม่บทฯ มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2565)
วิสัยทัศน์

การบริหารงานยุติธรรมมีธรรมาภิบาลและทันสมัย สร้างสังคมไทยเคารพกฎหมาย มีความ
ปลอดภัยและสงบสุข
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พันธกิจ

เช่น เสริมสร้างการป้องกันการกระทาผิดโดยสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความยุติธรรมและ
กฎหมาย ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อใช้ระงับข้อพิพาทหรือยุติความขัดแย้ง
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกและง่าย และ
เพิ่มประสิทธิภาพการอานวยความยุติธรรมให้กับประชาชนโดยการพัฒนากฎหมายและระบบ
บริหารงานยุติธรรม
เป้าหมาย
การบริหารงานยุติธรรมที่มีธรรมาภิบาล และโปร่งใส และสังคมมีความสงบเรียบร้อย
ภาพรวม
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้าง
การส่งเสริมและ
การพัฒนากฎหมาย พัฒนาระบบการ การขับเคลื่อน
ความรู้ความเข้าใจ พัฒนากระบวนการ และระบบ
ปฏิบัติต่อผู้กระทา กระบวนการยุติธรรม
และการมีส่วนร่วม ไกล่เกลี่ย ระงับข้อ บริหารงานยุติธรรม ผิด
ด้วยดิจิทัล
ด้านกฎหมายและ พิพาททั้งทางอาญา
กระบวนการ
ทางแพ่งและ
ยุติธรรม
พาณิชย์และทาง
ปกครอง
โดย (ร่าง) แผนแม่บทฯ มีแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลสรุปได้ ดังนี้
Plan
Do
Check
Act
- สร้างความรู้ความเข้าใจ - ใช้กลไกยุทธศาสตร์การ - ติดตามประเมินผลทั้ง - ประเมินเนื้อหาของร่างแผน
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสรรงบประมาณ
ในมิติของการนาร่างแผน แม่บทฯ เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ทุกกลุ่ม
รายจ่ายประจาปี
แม่บทฯ ไปใช้และการ
ให้มีความเหมาะสม
- ผลักดันให้นาประเด็น - ใช้กพยช. และ กพยจ. ประเมินผลสาเร็จของ
การพัฒนา โครงการ
เพื่อขับเคลื่อน
แผน
กิจกรรมภายใต้ร่างแผน - ใช้กลไกองค์กรภาคส่วน
แม่บทฯ บรรจุใน
ที่เกี่ยวข้องในลักษณะ
แผนปฏิบัติราชการของ ประชารัฐ
หน่วยงานและ
แผนพัฒนาจังหวัด
ซึ่งร่างแผนแม่บทฯ มีเจตนารมณ์ที่สาคัญคือการขับเคลื่อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจงาน ด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมครอบคลุมทั้งอาญา ทางแพ่งและพาณิชย์
และทางปกครอง รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม
2. (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2565) จัดเป็นแผน
ระดับ ที่ 3 ซึ่ง มติค ณรั ฐ มนตรี เมื่ อวัน ที่ 4 ธัน วาคม 2560 เห็ น ชอบให้ เ สนอแผนระดั บที่ 3 ไปยัง ส านั กงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติเพื่อพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอน ซึ่ง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนแม่บทดังกล่าว และให้ดาเนินการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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14. เรื่อง การกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของสานักงานธนานุเคราะห์ ประจาปีงบประมาณ 2563 จานวน 500 ล้าน
บาท
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของสานักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 500 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของ
สานักงานธนานุเคาระห์ (สธค.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 500 ล้านบาท เพื่อไว้ใช้เป็นเงินทุนในการ
หมุนเวียน รองรับธุ รกรรมการรับจานาของประชาชนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อประกันการขาด
สภาพคล่องทางการเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินกิจการ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และคณะกรรมการอานวยการ สธค. ได้เห็นชอบการกู้เงินดังกล่าวแล้ ว ประกอบกับเรื่องนี้
กระทรวงการคลังเห็นว่า ที่ผ่านมา สธค. สามารถทยอยชาระหนี้เงินกู้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยวงเงินดังกล่าวได้รับการ
บรรจุ ใ นแผนการบริ ห ารหนี้ ส าธารณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่คณะรัฐ มนตรีได้มี มติอนุ มัติแล้ ว (24
กันยายน 2562) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบให้ พม. กู้เงิน จานวน 500 ล้านบาท โดย
กระทรวงการคลังไม่ค้าประกัน
15. เรื่อง รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน กรณีปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางใน
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความเป็น
ธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน ของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ตามที่ ส านั ก งาน ก.พ. เสนอ แล ะแจ้ ง ให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
สานักงาน ก.พ. รายงานว่า ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง
(กค.) กระทรวงแรงงาน (รง.) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สานักงาน ก.พ.ร. กรมบัญชีกลาง แล ะ
สานักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปได้ ดังนี้
ข้อเสนอแนะ กสม.
สรุปผลการพิจารณา
1. คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายให้ส่วน กาหนดแนวทางการแก้ปัญหา โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ราชการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมา
(1) ระยะสั้น (เร่งด่วนเฉพาะหน้า) กค. (กรมบัญชีกลาง) จะจัดทาหนังสือ
บริการพิจารณาหาแนวทางหรือ
ซักซ้อมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับส่วนราชการ ให้ดาเนินการจ้างให้ถูกต้อง
มาตรการในการคุ้มครองสิทธิแรงงาน ตามประเภทการจ้างงาน หากเป็นการจ้างเหมาบริการ (จ้างทาของ) ต้องไม่
ขั้นพื้นฐานของพนักงานจ้างเหมา
ดาเนินการในลักษณะการจ้างแรงงาน โดยต้องไม่มีลักษณะการควบคุม
บริการ
บังคับบัญชา หรือการลงชื่อปฏิบัติงาน โดยให้พิจารณาตามวัตถุประสงค์ของ
การจ้างงานเป็นสาคัญ สาหรับการจ่ายอัตราค่าจ้าง ควรพิจารณาในอัตราที่
เหมาะสมและเป็นธรรม ต้องไม่จ่ายในอัตราที่ต่าเกินไป โดยคานึงถึงสภาพ
การทางาน ลักษณะงาน และอัตราตลาด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้
รับจ้าง และเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
(2) ระยะยาว (เชิงระบบ) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รง. และ
กรมบัญชีกลางเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานจ้างเหมาบริการ
รายบุคคล โดยสานักงาน ก.พ. จะเป็นผู้ประสานและสนับสนุนการรวบรวม
ข้อมูลดังกล่าว เพื่อนามาประกอบการพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาให้เป็น
รูปธรรมต่อไป
2. คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาแต่งตั้ง (1) กรมบัญชีกลางแจ้งว่า การจ้างเหมาบริการ (จ้างทาของ) ไม่สามารถใช้
คณะกรรมการที่มีอานาจหน้าที่
สิทธิประกันสังคม และไม่มีสิทธิการลา เนื่องจากขัดกับหลักกฎหมาย ต้อง
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โดยตรงมาพิจารณาแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานจ้าง
เหมาบริการของส่วนราชการทั้งหมด
ให้สอดคล้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานหรือ
มาตรฐานขั้นต่าที่ลูกจ้างโดยทั่วไปพึงมี
สิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
แรงงานและกฎหมายประกันสังคม
3. สานักงาน ก.พ. และสานักงาน
ก.พ.ร. ควรเร่งศึกษาและพิจารณา
ทบทวนกรอบอัตรากาลังคนภาครัฐใน
ปัจจุบันให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับภาระหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ
และแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรของส่วนราชการในระยะยาว

ป้องกันไม่ให้ส่วนราชการจ้างงานในลักษณะนี้เพิ่มขึ้นอีก
(2) กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือซักซ้อมส่วนราชการให้บริหารสัญญาจ้างให้
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการจ้าง คือ สัญญาการจ้างเหมาบริการ (จ้างทา
ของ) มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการผลผลิตหรือผลสาเร็จของงานเท่านั้น ดังนั้น
ส่วนราชการต้องไม่ปฏิบัติต่อพนักงานจ้างเหมาบริการในฐานะผู้บังคับบัญชา
(3) กรมบัญชีกลางจะซักซ้อมส่วนราชการให้มีการกาหนดอัตราค่าจ้างที่เป็น
ธรรม โดยคานึงถึงราคากลางและความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะงาน
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับพนักงานจ้างเหมาบริการ รายบุคคล
การใช้ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวทดแทนการจ้างเหมาบริการอาจไม่ใช่
ทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นภาระงบประมาณของภาครัฐในระยะ
ยาว และการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในปัจจุบัน ดาเนินการได้เฉพาะ 4 ประเภท
คือ 1) ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง 2) ลูกจ้างชั่วคราวของส่วน
ราชการที่มีสานักงานในต่างประเทศ 3) ลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบของ
สถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา และ 4) ลูกจ้างชั่วคราวอื่นที่มีข้อตกลงพิเศษกับ
กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นไปตามมาตรการบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐ
(พ.ศ. 2562 – 2565)

16. เรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ตามที่สานักงบประมาณเสนอ
ดังนี้
จากสถานการณ์ก ารระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ร ะบาดในหลาย
ประเทศ ประกอบกับสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงและยาวนาน สถานการณ์ดังกล่าวนอกจาก
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และภาค
การเกษตร ยังกระทบไปถึงภาคธุรกิจและแรงงานที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง ดังนั้น นอกจากการกาหนดมาตรการจัดการ
แก้ไขปัญหาโดยหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจหน้าที่โดยตรงแล้ว สานักงบประมาณเห็นสมควรกาหนดมาตรการด้าน
การงบประมาณในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นมาตรการเสริมในการ
บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ซึ่งมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดดาเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไข
ปั ญ หา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา (COVID-19) ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ดังนี้
1. งบประมาณรายจ่ายประจา
1.1 ให้ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณพิ จ ารณาปรั บ ลดการใช้ จ่ า ยงบประมาณ หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี
ดาเนินงานสาหรับงบประมาณในลักษณะรายจ่ายประจา ที่มิใช่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศให้ได้
ประมาณร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจาของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อไปดาเนินการที่ก่อให้เกิดการจัดซื้อ
จัดจ้างจากผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรายย่อย รวมถึงการจ้างแรงงาน
1.2 ให้หน่วยรับงบประมาณปรับแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ที่ตั้งไว้สาหรับศึกษาดู
งาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ โดยให้นามาดาเนินการภายในประเทศ หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณไป
ดาเนินการตามแนวทางใน ข้อ 1.1 สาหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศกรณีอื่น กรณีการเดินทาง
ไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากสามารถระงับหรือเลื่อนการ
เดินทางได้ ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาดาเนินการด้วย
2. งบประมาณรายจ่ายลงทุน
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2.1 งบประมาณรายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่ากว่าหนึ่งล้านบาท หรือสิ่งก่อสร้างที่มี
วงเงินต่ากว่าสิบล้านบาท ที่แน่ชัดว่าไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนมีนาคม 2563 ให้หน่ วยรับงบประมาณ
พิจารณาโอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรไปดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นซึ่งจะช่วยลดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือสถานการณ์ภัยแล้ง เช่น การพัฒนา
แหล่งน้าเพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่สาหรับกักเก็บน้าในฤดูฝนโดยใช้แรงงานจากภาคเกษตร หรือปรับเปลี่ยน
วิธีดาเนินการจากงานจ้างเหมาเป็นงานดาเนินการเองเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ โดย
ดาเนินการภายในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลาดับแรก
2.2 ให้หน่วยรับงบประมาณพิ จารณาทบทวนการจัดหาครุภัณฑ์จากต่างประเทศมาดาเนินการ
จัดหาครุภัณฑ์จากผู้ผลิตภายในประเทศ เว้นแต่กรณีที่มีความจาเป็นอย่างแท้จริง
3. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
3.1 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นที่สานัก
งบประมาณยังไม่ได้จัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณ โดยเห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณชะลอการดาเนินการไว้
ก่อน ประกอบด้วย
1) รายการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว
2) รายการที่มีคาขอของหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา
3.2 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นที่สานัก
งบประมาณได้จัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณแล้ว กรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน
หรือบันทึกใบสั่งซื้อ (PO) ได้ทันภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เห็นสมควรให้ยกเลิกโครงการ/รายการ และให้แจ้ง
สานักงบประมาณภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เพื่อดาเนินการนางบประมาณส่งคืนสาหรับนาไปใช้ในโครงการ/
รายการสาคัญเร่งด่วนตามมาตรการระยะเร่งด่วนสาหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ตามข้ อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง ต่อไป
3.3 กรณี ที่ห น่ ว ยรั บ งบประมาณมี ภ ารกิจ และอ านาจหน้า ที่ใ นการดาเนิน การเพื่ อบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง และมี
ความจาเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ให้เสนอ
ขอรับการจัดสรรตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น พ.ศ. 2562 หรือระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายใน
บางกรณี พ.ศ. 2559 แล้วแต่กรณี ต่อสานักงบประมาณภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563
ทั้งนี้ การพิจ ารณาดาเนิ น การตามมาตรการข้อ 1 และข้อ 2 ให้ ห น่ว ยรับงบประมาณพิจารณา
ดาเนินการให้เป็นไปตามภารกิจ และอานาจหน้าที่ที่สามารถดาเนินการได้ โดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก
17. เรื่ อง มาตรการเร่ ง รั ด ให้ทุ กส่ วนราชการจั ดประชุม และสัม มนาภายในประเทศ 3 เดื อ น (เมษายน ถึ ง
มิถุนายน 2563) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอมาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วน
ราชการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยการขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการ เร่งการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 โดยการจัดประชุมและ
สัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) และส่งปฏิทินการจัดประชุมและสัมมนาดังกล่าว ให้
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อนาไปขยายผลร่วมกับภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป
ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประเมินว่า หากมีการดาเนินมาตรการเร่งรัดให้ทุกส่ ว น
ราชการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว จะส่งผลกระทบให้ผู้ ป ระกอบการท่องเที่ยวชะลอการเลิกจ้างงาน รวมทั้งจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
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จิตวิทยาในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งประชาชนคนไทย และชาวต่างชาติทั่วโลก และเกิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้น
18. เรื่อง มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ดูแลปัญหาภัยแล้ง และกระตุ้นเศรษฐกิจ
คณะรั ฐ มนตรี มีมติรับ ทราบมาตรการเร่งด่ว นเพื่อช่ว ยเหลื อประชาชน ดูแลปัญหาภัยแล้ ง และ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
1. การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ให้การไฟฟ้าฝ่ายจาหน่ายพิจารณาเร่งรัดออกแนวทางปฏิบัติและ
รายละเอียดในการดาเนินการเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก จานวน
ผู้ใช้ไฟฟ้ารวมประมาณ 21.5 ล้านราย สามารถใช้สิทธิในการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่วางไว้ตามขนาดเครื่องวัด
หน่วยไฟฟ้า ซึ่งมีวงเงินรวมที่จะมีสิทธิขอคืนประมาณ 30,000 ล้านบาท โดยจะสามารถเริ่มทยอยคืนได้ตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2563
2. การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในพื้นที่ 72 จังหวัด วงเงินรวม 4,064 ล้านบาท
โดย
2.1 ให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินภายใต้โครงการชุมชนปี
2563 จานวนกว่า 6,600 โครงการ วงเงินรวม 2,494 ล้านบาท เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่และพัฒนาหรือ
ฟื้นฟูท้องถิ่นในด้านสาธารณสุข อาชีพ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้กองทุนพัฒ นาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
พิจารณาทบทวนโครงการชุมชนภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว เพื่อดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ้าง
แรงงาน จั ดซื้ อ หรื อ ก่อ สร้ า งที่ใ ช้ วัส ดุอุ ป กรณ์ ของผู้ ป ระกอบการระดับ ท้ องถิ่น ภายในประเทศ การศึ กษาดูง าน
ภายในประเทศแทนการศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
2.2 ให้พิจารณานางบประมาณเหลือจ่ายในปี 2562 และ 2563 วงเงินรวม 1,570 ล้าน
บาท มาใช้ประโยชน์เพิ่มเติมในการเสนอโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการจ้างงานในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นระบบ
เศรษฐกิจภายในประเทศ
3. การกากับดูแลอัตราค่าไฟฟ้า โดยตรึงอัตราค่าเอฟที เดือนพฤษภาคม 2563 ในอัตรา -11.60
สตางค์ต่อหน่วย หรือ ลดลง 11.60 สตางค์ต่อหน่วย จากค่าไฟฟ้าฐาน คิดเป็นวงเงินประมาณ 4,534 ล้านบาท
4. มาตรการอื่น ๆ ของการไฟฟ้า ได้รับทราบข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในมาตรการต่าง ๆ อาทิ
4.1 ลดค่าไฟฟ้าในอัตราร้อยละ 3 ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เป็นระยะเวลา 3 เดือน
(เมษายน – มิถุนายน 2563) โดยรายละเอียดส่วนลดจะปรากฏในบิลที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับ
4.2 ขยายระยะเวลาการช าระค่าไฟฟ้า ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท กิจการเฉพาะอย่าง
(ธุรกิจโรงแรม และกิจการให้เช่าพักอาศัย) ตลอดจนไม่คิดค่าปรับ (ดอกเบี้ย) ตลอดระยะเวลาการผ่อนผัน โดยไม่มี
การงดจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว และผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจาเดือน
เมษายน – พฤษภาคม 2563 โดยผู้ใช้ไฟฟ้าต้องแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สานักงานการไฟฟ้าใน
พื้นที่
ต่างประเทศ
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาดูไบ (Dubai Declaration)
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาดูไบ (Dubai Declaration) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความ
จาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้กระทรวงแรงงานสามารถดาเนินการได้โดยให้นาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย ตามนัย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 พร้อมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับรองร่างปฏิญญาดังกล่าว
โดยไม่มีการลงนาม ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ
สาระสาคัญของร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารที่สานักเลขาธิการ Abu Dhabi Dialogue (ADD)
ได้นาหารือในการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบความร่วมมือ ADD ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2562
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ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานของประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือ ADD รับรองร่างปฏิญญาฯ ก่อนนาไปใช้ปฏิบัติเป็นแนวทาง
ความร่วมมือระหว่างประเทศปลายทาง (ผู้รับแรงงาน) และประเทศต้นทาง (ผู้ส่งแรงงาน) ทั้งนี้ ร่างปฏิญญาฯ เป็น
เอกสารกาหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงานภายใต้กรอบความร่วมมือ ADD ในประเด็นต่าง ๆ
เช่น (1) การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการทางานและความโปร่งใสของการจัดหางาน (2) การพัฒนาฝีมือ
แรงงานและการรับรองมาตรฐานฝี มือ (3) การพัฒนางานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับผลกระทบ ความท้าทาย และ
โอกาสของงานในอนาคต (Future of Works) ที่จะเกิดขึ้น (4) การพัฒนาความร่วมมือให้มากขึ้นในด้านการจัด
มาตรฐานความสามารถของแรงงานทางานบ้ าน (Domestic Worker Competency Standards) และ
(5) การส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างภูมิภาคในการผลักดันในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานก้าวไปสู่การประชุมบน
เวทีโลก โดยการรับรองเอกสารดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดส่งแรงงานไทยไปทางานในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
การเดินทางไปทางานในประเทศผู้รับแรงงานที่เป็นสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือ ADD ให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
20. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง [ห่วงโซ่อุปทานอาเซียน] [ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของอาเซียน] ในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรนา (โควิด-19)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างถ้อยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง [ห่วงโซ่
อุปทานอาเซียน] [ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของอาเซียน] ในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา
(โควิด-19) และหากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไ ม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้การรับรองร่างถ้อย
แถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง [ห่วงโซ่อุปทานอาเซียน] [ความยืดหยุ่นทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน] ในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (โควิด-19)
สาระสาคัญของเรื่อง
1. เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ
(AEM Retreat) ครั้งที่ 26 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของไทย
2. เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวียดนามได้เสนอร่างถ้อยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนว่ าด้วย
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง [ห่วงโซ่อุปทานอาเซียน] [ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของอาเซียน] ในการตอบสนองต่อ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (โควิด -19) เพื่อให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนร่วมรับรองในช่วงการประชุมใน
ข้อ 1
3. ร่างถ้อยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนว่ าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง [ห่วงโซ่อุปทาน
อาเซียน] [ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของอาเซียน] ในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (โควิด 19) มีสาระสาคัญเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิด
จากโควิด-19 ผ่านการดาเนินการต่าง ๆ เช่น (1) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความพยายามในการประสานงาน
และความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อการตอบสนองต่อความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 (2) ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการค้าดิจิทัลเพื่อเอื้อให้ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม
และรายย่อยเพื่อให้สามารถดาเนิ นธุรกิจต่อไป แม้ในกรณีมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 (3) ทางานร่วมกันเพื่อ
เสริมสร้างความยืดหยุ่นและความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานในระยะยาว โดยเฉพาะความพยายามร่วมในการเร่งรัดการ
ดาเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ.2025 (4) ต่อยอดการใช้เวทีการอานวย
ความสะดวกทางการค้า ที่มีอยู่ ในอาเซีย น เช่น ระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ณ จุดเดี ยวของอาเซีย น เพื่อส่ ง เสริ มและ
สนับสนุนความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทาน (5) หลีกเลี่ยงความตื่นตระหนกในการหาซื้อและการกักตุ นสินค้าเพื่อลด
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การสร้างแรงกดดันต่อภาวะเงินเฟ้อที่ไม่จาเป็น (6) จัดการกับอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี โดยเฉพาะมาตรการที่
เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการในห่วงโซ่อุปทาน
แต่งตั้ง
21. เรื่อง ขอปรับปรุงและเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนาเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ทางการศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอการปรับปรุงและเพิ่มเติมองค์ประกอบ
คณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนาเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมื อ และอุปกรณ์ทางการศึกษา โดยมีอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการคงเดิม ดังนี้
1. การปรับปรุงองค์ประกอบของประธานกรรมการ
จากเดิ ม “รองปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย” เป็ น “ปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ หรือรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมาย”
2. การปรับปรุงองค์ประกอบของกรรมการ จานวน 2 ตาแหน่ง ได้แก่
2.1 จากเดิ ม “ผู้ แ ทนกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร” เป็ น “ผู้ แ ทน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”
2.2 จากเดิม “ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” เป็น “ผู้แทนสานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”
3. การเพิ่มเติมองค์ประกอบของกรรมการ
เพิ่มเติม กรรมการผู้แทนด้านวิทยาศาสตร์จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม จานวน 2 ตาแหน่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐ มนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นางเดือนถนอม พรหมขัติแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับเงินประจา
ตาแหน่งอัตรา 13,000 บาท ให้ ดารงตาแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุ ขภาพ (นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข รับเงินประจาตาแหน่งอัตรา 15,600 บาท
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
23. เรื่ อง การต่ อเวลาการด ารงต าแหน่ง ของอธิ บ ดี ก รมอุ ทยานแห่ งชาติ สั ต ว์ป่ า และพั น ธุ์ พืช (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
การต่อเวลาการดารงตาแหน่ งของ นายธั ญญา เนติธ รรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ป่า และพันธุ์พื ช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งดารงตาแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป
อีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
24. เรื่อง การแต่งตั้งผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ อนุ มั ติตามที่ก ระทรวงพาณิ ช ย์เ สนอแต่ง ตั้ง นายพรพล เอกอรรถพร ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
25. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ดังนี้
อุดมศึกษา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
1. แต่งตั้ง ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการ

2. แต่งตัง้ บุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวม 10 คน
2.1 กรรมการผู้เคยดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 20 (3) จานวน
1 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ
2.2 กรรมการผู้เคยดารงตาแหน่งอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 20 (4) จานวน
2 คน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ 2) รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน
2.3) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา 20 (5) จ านวน 7 คน ได้ แ ก่ 1) นายเจษฎ์
โทณะวณิก 2) ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ 3) รองศาสตราจารย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล 4) ศาสตราจารย์วิชัย
ริ้วตระกูล 5) นายสุเมธ แย้มนุ่น 6) นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 7) นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
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