
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                  กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135                          1 

ที่  กษ 0401.4/146                                    วนัที ่ 13  มีนาคม  2563                              1 

เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563                                             1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง     

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 6 เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียม 

เก่ียวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของสํานักงาน 
ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
  อก. เสนอว่า   
   1. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 
2562 ได้แก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับการนําผ่านวัตถุอันตรายโดยเพ่ิมบทนิยาม คําว่า “นําผ่าน” เพ่ือให้การควบคุม
และกํากับดูแลการนําผ่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้วัตถุอันตรายที่จะนําผ่านราชอาณาจักรได้ 
คือ วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 เช่น นํ้ามันตะไคร้หอม [(citronella oil)] ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทาง
สาธารณสุขที่นํามาใช้เพ่ือประโยชน์แก่การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัดแมลงและสัตว์อ่ืน] แคลเซียมไฮโปร
คลอไรต์ [(calcium hypochlorite) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า เพ่ือประโยชน์
แก่การควบคุม ป้องกัน กําจัด เช้ือจุลินทรีย์ ปรสิต พืช หรือสัตว์อ่ืน] วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 เช่น ฟอร์มัลดีไฮต์ 
[(formaldehyde) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพ่ือประโยชน์แก่การควบคุม 
ป้องกัน กําจัด เช้ือจุลินทรีย์ ปรสิต พืช หรือสัตว์อ่ืน] แนฟทาลีน [(naphthalene) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน
หรือทางสาธารณสุขที่นํามาใช้เพ่ือประโยชน์แก่การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัดแมลงและสัตว์อ่ืน หรือเพ่ือ
ประโยชน์ในการดับกลิ่น] และวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เช่น กรดอะซีติก [(acetic acid) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
ทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพ่ือประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน กําจัด เช้ือจุลินทรีย์ ปรสิต พืช 
หรือสัตว์อ่ืน] กรด [(acid) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานผลิตอาหาร ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในการฆ่าเช้ือโรคทําความสะอาดหรือการแก้ไขการอุดตันของท่อหรือทางระบาย
สิ่งปฏิกูล] เท่าน้ัน และห้ามนําผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เช่น พาราควอตไดคลอไรด์ (paraquat dichloride) 
ฟอสฟอรัส (phosphorus) โดยการนําผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 ในแต่ละครั้ง ต้องแจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน เมื่อรับแจ้งแล้ว จะออกใบนําผ่านให้เป็นหลักฐานการรับแจ้ง สําหรับการนําผ่าน
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ในแต่ละคร้ัง ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน เมื่ออนุญาตแล้ว จะออกใบนํา
ผ่านให้เป็นหลักฐานการอนุญาต    
   2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบภายใต้กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ประกอบด้วย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์  
 

และกรม... 
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และกรมธุรกิจพลังงาน ได้ประชุมหารือร่วมกันเพ่ือกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับใบนําผ่านวัตถุอันตราย 
แต่ละชนิด โดยที่ประชุมเห็นชอบให้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบนําผ่านสําหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 หรือชนิด
ที่ 2 ในอัตราค่าธรรมเนียมเท่ากันสําหรับใบนําผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 คิดค่าธรรมเนียมเป็นสองเท่าของ 
วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2   
  3. กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้ยกร่างกฎกระทรวงในเร่ืองน้ีขึ้น และได้นําร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามข้อ 2. ด้วยแล้ว   
  4. คณะกรรมการวัตถุอันตราย ในคราวประชุมครั้งที่ 39-7/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 
2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกําหนด
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....มาเพ่ือดําเนินการ   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบนําผ่านสําหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 โดย
คิดตามปริมาณการนําผ่านในแต่ละคร้ัง  

ปริมาณการนําผ่านในแต่ละครั้ง วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 
(ฉบับละ/บาท) 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 3      
(ฉบับละ/บาท) 

ไม่ถึงสิบเมตริกตัน  500 1,000 
ต้ังแต่สิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงห้า
สิบเมตริกตัน  

1,000 2,000 

ต้ังแต่ห้าสิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึง
หน่ึงร้อยเมตริกตัน 

1,500 3,000 

ต้ังแต่หน่ึงร้อยเมตริกตันขึ้นไป 3,000 6,000 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ด้านเศรษฐกจิ-สังคม 
วาระที่ 15 เรื่อง  เรื่อง รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางใน 

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความ
เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน  

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะ 
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการใน
หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่
สํานักงาน ก.พ. เสนอ และแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบต่อไป  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  สํา นักงาน  ก .พ .  รายงานว่า  ไ ด้ประชุมหารือร่ วมกับหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง  ไ ด้แ ก่ 
กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงแรงงาน (รง.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สํานักงาน ก.พ.ร. 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปได้ ดังน้ี  
 

ข้อเสนอแนะ กสม. สรุปผลการพิจารณา 
1. คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายให้
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการจ้าง
เหมาบริการพิจารณาหาแนวทางหรือ
มาตรการในการคุ้มครองสิทธิแรงงาน
ขั้นพ้ืนฐานของพนักงานจ้างเหมา
บริการ  

กําหนดแนวทางการแก้ปัญหา โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังน้ี  
(1) ระยะสั้น (เร่งด่วนเฉพาะหน้า) กค. (กรมบัญชีกลาง) จะจัดทําหนังสือ
ซักซ้อมเพ่ือสรา้งความเข้าใจให้กับส่วนราชการ ให้ดําเนินการจ้างให้ถูกต้อง
ตามประเภทการจ้างงาน หากเป็นการจ้างเหมาบริการ (จา้งทําของ) ต้องไม่
ดําเนินการในลักษณะการจ้างแรงงาน โดยต้องไม่มีลักษณะการควบคุม
บังคับบัญชา หรือการลงช่ือปฏิบัติงาน โดยให้พิจารณาตามวัตถุประสงค์ของ  
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ข้อเสนอแนะ กสม. สรุปผลการพิจารณา 
 การจ้างงานเป็นสําคัญ สําหรบัการจ่ายอัตราค่าจ้าง ควรพิจารณาในอัตราที่

เหมาะสมและเป็นธรรม ต้องไม่จ่ายในอัตราที่ตํ่าเกินไป โดยคํานึงถึงสภาพ
การทํางาน ลักษณะงาน และอัตราตลาด เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้
รับจ้าง และเพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  
(2) ระยะยาว (เชิงระบบ) ใหห้น่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ รง. และ
กรมบัญชีกลางเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับพนักงานจ้างเหมาบริการ 
รายบุคคล โดยสํานักงาน ก.พ. จะเป็นผู้ประสานและสนับสนุนการรวบรวม
ข้อมูลดังกล่าว เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาให้เป็น
รูปธรรมต่อไป รายบุคคล โดยสํานักงาน ก.พ. จะเป็นผู้ประสานและ
สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาหาทาง
แก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมต่อไป  

2. คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการที่มีอํานาจหน้าที่
โดยตรงมาพิจารณาแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานจ้าง
เหมาบริการของส่วนราชการทั้งหมด 
ให้สอดคล้องกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานหรือ
มาตรฐานขั้นตํ่าที่ลูกจ้างโดยทั่วไปพึงมี
สิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
แรงงานและกฎหมายประกันสังคม  

(1) กรมบัญชีกลางแจ้งว่า การจ้างเหมาบริการ (จ้างทําของ) ไม่สามารถใช้
สิทธิประกันสังคม และไม่มสีทิธิการลา เน่ืองจากขัดกับหลักกฎหมาย ต้อง
ป้องกันไม่ให้สว่นราชการจ้างงานในลักษณะน้ีเพ่ิมขึ้นอีก  
(2) กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือซักซ้อมส่วนราชการให้บริหารสัญญาจ้างให้
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการจ้าง คือ สญัญาการจ้างเหมาบริการ (จา้งทํา
ของ) มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการผลผลิตหรอืผลสําเร็จของงานเท่าน้ัน ดังน้ัน 
ส่วนราชการต้องไม่ปฏิบัติต่อพนักงานจ้างเหมาบริการในฐานะผู้บังคับบัญชา  
(3) กรมบัญชีกลางจะซักซ้อมส่วนราชการให้มีการกําหนดอัตราค่าจ้างที่เป็น
ธรรม โดยคํานึงถึงราคากลางและความเหมาะสม สอดคลอ้งกับลักษณะงาน
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับพนักงานจ้างเหมาบริการ รายบุคคล  

3. สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน 
ก.พ.ร. ควรเร่งศึกษาและพิจารณา
ทบทวนกรอบอัตรากําลังคนภาครัฐใน
ปัจจุบันให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับภาระหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ 
และแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรของส่วนราชการในระยะยาว  

การใช้ตําแหน่งลูกจ้างช่ัวคราวทดแทนการจ้างเหมาบริการอาจไม่ใช่
ทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง เน่ืองจากเป็นภาระงบประมาณของภาครัฐในระยะ
ยาว และการจา้งลูกจ้างช่ัวคราวในปัจจุบัน ดําเนินการได้เฉพาะ 4 ประเภท 
คือ 1) ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสญัญาจ้าง 2) ลกูจ้างช่ัวคราวของส่วน
ราชการที่มีสํานักงานในต่างประเทศ 3) ลกูจ้างช่ัวคราวตามระเบียบของ
สถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา และ 4) ลูกจ้างช่ัวคราวอ่ืนที่มีข้อตกลงพิเศษกับ
กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นไปตามมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ 
(พ.ศ. 2562 – 2565)  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

วาระที่ 16 เรื่อง  มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง 

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะ 
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ระบาดในหลายประเทศ 
ประกอบกับสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงและยาวนาน สถานการณ์ดังกล่าวนอกจาก
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และภาค
การเกษตร ยังกระทบไปถึงภาคธุรกิจและแรงงานที่เก่ียวข้องในวงกว้าง   ดังน้ัน  นอกจากการกําหนดมาตรการ 
 

จัดการ... 
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จัดการแก้ไขปัญหาโดยหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจหน้าที่โดยตรงแล้ว สํานักงบประมาณเห็นสมควรกําหนด
มาตรการด้านการงบประมาณในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็น
มาตรการเสริมในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีใน
คราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ซึ่งมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัด
ดําเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ี 
  1. งบประมาณรายจ่ายประจํา 
      1.1 ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาปรับลดการใช้จ่ายงบประมาณ หรือปรับเปลี่ยนวิธี
ดําเนินงานสําหรับงบประมาณในลักษณะรายจ่ายประจํา ที่มิใช่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศให้
ได้ประมาณร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําของหน่วยรับงบประมาณ เพ่ือไปดําเนินการที่ก่อให้เกิดการ
จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรายย่อย รวมถึงการจ้างแรงงาน 
      1.2 ให้หน่วยรับงบประมาณปรับแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ที่ต้ังไว้สําหรับ
ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ โดยให้นํามาดําเนินการภายในประเทศ หรือเปล่ียนแปลง
งบประมาณไปดําเนินการตามแนวทางใน ข้อ 1.1 สําหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศกรณี
อ่ืน กรณีการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
หากสามารถระงับหรือเลื่อนการเดินทางได้ ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาดําเนินการด้วย 
  2. งบประมาณรายจ่ายลงทุน 
      2.1 งบประมาณรายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินตํ่ากว่าหน่ึงล้านบาท หรือ
สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินตํ่ากว่าสิบล้านบาท ที่แน่ชัดว่าไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนมีนาคม 2563 ให้
หน่วยรับงบประมาณพิจารณาโอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรไปดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
อ่ืนซึ่งจะช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ
สถานการณ์ภัยแล้ง เช่น การพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือเตรียมความพร้อมของพ้ืนที่สําหรับกักเก็บนํ้าในฤดูฝนโดยใช้
แรงงานจากภาคเกษตร หรือปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินการจากงานจ้างเหมาเป็นงานดําเนินการเองเพ่ือสนับสนุนให้
เกิดการจ้างงานในพ้ืนที่ เป็นต้น ทั้งน้ี โดยดําเนินการภายในพ้ืนที่จังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลําดับแรก 
      2.2 ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาทบทวนการจัดหาครุภัณฑ์จากต่างประเทศมา
ดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์จากผู้ผลิตภายในประเทศ เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็นอย่างแท้จริง 
  3. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
      3.1 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นที่สํานัก
งบประมาณยังไม่ได้จัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณ โดยเห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณชะลอการดําเนินการ
ไว้ก่อน  
      3.2 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นที่สํานัก
งบประมาณได้จัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณแล้ว กรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถดําเนินการก่อหน้ี
ผูกพันหรือบันทึกใบส่ังซื้อ (PO) ได้ทันภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เห็นสมควรให้ยกเลิกโครงการ/รายการ 
และให้แจ้งสํานักงบประมาณภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เพ่ือดําเนินการนํางบประมาณส่งคืนสําหรับ
นําไปใช้ในโครงการ/รายการสําคัญเร่งด่วนตามมาตรการระยะเร่งด่วนสําหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยยึดถือกฎหมาย 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ต่อไป 
      3.3 กรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีภารกิจ และอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง  
 

และมี... 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 6 ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกับวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. .... 

เศรษฐกิจ-สังคม 15 รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหาพนักงาน
จ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

16 มาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
สถานการณ์ภัยแล้ง

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                                เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 
 
  วันน้ี (10 มีนาคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
  2.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่หน่ึง  
    พ.ศ. ....  
  3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
    (กําหนดด่านพรมแดนแม่สอด แห่งที่ 2 ของด่านศุลกากรแม่สอด)  
  4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบาง
    ประเภทในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และ
    แขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... และ 
    ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบาง
    ประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี และ 
    แขวงสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  
    พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  
    (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เต้าเสียบและเต้ารับ 
    สําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน  
    ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....  
  8.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน 
    สําหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน  
    เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย  
    ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 4 เล่ม 1 – 2558 พ.ศ. ....  
  9. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
    ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน 
    การบริจาคเพ่ือแก้ไขปัญหาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))  
    

เศรษฐกิจ - สงัคม 
  10. เรื่อง การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน 
    การเงิน เพ่ือชําระคืนคืนต้นเงินกู้ FIDF 1 และ FIDF 3  
  11.  เรื่อง  การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะ 
    และสิทธิ เพ่ิมเติม 
  12.  เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ครั้งที่ 2 
    รวมท้ังสิ้น 691.12 ล้านบาท เพ่ือฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับความเสียหาย 
    จากอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จํานวน 17 จังหวัด) 
    ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท 
  13. เรื่อง  (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562 - 2565) 
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  14.  เรื่อง  การกู้เงินเพ่ือใช้ในกิจการของสํานักงานธนานุเคราะห์ ประจําปีงบประมาณ 2563 
    จํานวน 500 ล้านบาท 
  15.  เรื่อง  รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
    และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงาน 
    ของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน  
  16.  เรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
    ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง 
  17. เรื่อง มาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน 
    (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) เพ่ือพยุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
  18. เรื่อง  มาตรการเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือประชาชน ดูแลปัญหาภัยแล้ง 
     และกระตุ้นเศรษฐกิจ  
 

ต่างประเทศ 
  19.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาดูไบ (Dubai Declaration)  
  20. เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนว่าด้วยการ
    เสริมสร้างความเข้มแข็ง [ห่วงโซ่อุปทานอาเซียน] [ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ 
    ของอาเซียน] ในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 
     (โควิด-19) 
   

แต่งต้ัง 
  21. เรื่อง ขอปรับปรุงและเพ่ิมเติมองค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนําเข้า
    สื่อ วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการศึกษา   
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  23.  เรื่อง  การต่อเวลาการดํารงตําแหน่งของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
    (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 
******************* 

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ตามท่ี
กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของ
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  ทั้งน้ี ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เป็นการยกเลิกพืชกระท่อมออกจากการเป็นยา
เสพติดให้โทษประเภท 5 และยกเลิกบทกําหนดโทษในความผิดเก่ียวกับพืชกระท่อม เพ่ือเป็นการควบคุมพืชกระท่อม
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมไทย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม
ในเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ   
  กําหนดให้ยกเลิกพืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 และยกเลิกบทกําหนด
โทษในความผิดเก่ียวกับพืชกระท่อม   
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีครั้งที่หน่ึง พ.ศ. .... ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สลค. เสนอว่า  
   1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 บัญญัติให้ในปีหน่ึงมีสมัยประชุมสามัญของ
รัฐสภาสองสมัย ๆ หน่ึงให้มีกําหนดเวลาหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให้สมาชิกได้มา
ประชุมเป็นครั้งแรก เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่หน่ึง ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่สอง
ให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรกําหนด และเน่ืองจากได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 
กําหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีครั้งที่หน่ึง ต้ังแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และสภาผู้แทนราษฎรได้กําหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน 
เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่สอง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้ว (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 
กรกฎาคม 2562) ดังน้ัน ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงมีวันเปิดและวันปิดสมัยประชุม ดังน้ี  
ปีที ่ สมัยประชุมสามัญประจําปคีรั้งที่หนึ่ง สมัยประชุมสามัญประจําปคีรั้งทีส่อง 
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. ดังน้ัน สมควรที่จะให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่หน่ึงสําหรับปี 
2563 ต้ังแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
จึงเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่หน่ึง พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ   
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กําหนดด่านพรมแดนแม่
สอด แห่งที่ 2 ของด่านศุลกากรแม่สอด)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้  
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   ทั้งน้ี ร่างกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงการคลังเสนอ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงกําหนดด่าน
ศุลกากรและด่านพรมแดน พ.ศ. 2560 เพ่ือปรับปรุงการกําหนดเขตศุลกากรและด่านพรมแดนของด่านศุลกากรแม่
สอด จังหวัดตาก ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เก่ียวกับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย 
– เมียนมา ข้ามแม่นํ้าเมย แห่งที่ 2 อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก อันเป็นการอํานวยความสะดวกในด้านการคมนาคม
ขนส่ง การค้า การลงทุน ตลอดจนเพ่ือประโยชน์ในการตรวจตรา ป้องกันการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร    
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง    
  1. ยกเลิกเขตศุลกากรบริเวณตามลํานํ้าเมยตอนที่เป็นเส้นเขตแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในเขตระยะห่างจากสะพานมิตรภาพไทย – พม่า ด้านละ 500 เมตร  
   2. ยกเลิกด่านพรมแดนบ้านท่าสายลวด ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
  3. กําหนดเขตศุลกากรบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – พม่า 1 ริมฝั่งแม่นํ้าเมยฝั่งไทย ตําบลท่าสาย
ลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก และบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา 2 ริมฝั่งแม่นํ้าเมย ฝั่งไทย ตําบลท่าสาย
ลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก   
  4. กําหนดด่านพรมแดนแม่สอด แห่งที่ 2 ต้ังอยู่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา 2 ตําบลท่า
สายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่
บางส่วนในท้องที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือ
บางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงหิรัญรูจี แขวงบางย่ีเรือ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา แขวง
คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิด
หรือบางประเภทในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุ่งพญาไท แขวงถนน
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่แขวงหิรัญรูจี แขวงบางย่ีเรือ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จ
เจ้าพระยา แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทใน
พื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
    1.1 กําหนดพ้ืนที่ภายในรัศมี 300 เมตร จากจุดก่ึงกลางของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งอยู่ใน
พ้ืนที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุ่ งพญาไท แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารที่มีสีและวัสดุของผนังภายนอกอาคารและสีของหลังคาอาคารเป็นสี
อ่ืน นอกเหนือจากที่กําหนด    
   1.2 กําหนดให้กฎกระทรวงนี้มิให้ใช้บังคับแก่การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารโบราณสถาน 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศาสนสถาน หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพ่ือการศาสนาหรือศิลปวัฒนธรรม  
   1.3 กําหนดให้ภายในบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนดห้ามบุคคลใดดัดแปลงอาคารใด ๆ ให้เป็น
อาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนด   
   1.4 กําหนดให้อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนด ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม แต่การขอดัดแปลงอาคารต้องเป็นไปตามที่กําหนด   
   1.5 กําหนดให้อาคารในบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนดที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบแจ้งการก่อสร้างหรือ
ดัดแปลงหรือได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ และยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับการยกเว้น แต่จะ
ขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงน้ีไม่ได้  
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  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ใน
พื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงหิรัญรูจี แขวงบางย่ีเรือ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองต้นไทร 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  
   2.1 กําหนดให้พ้ืนที่ภายในบริเวณรัศมี 200 เมตร จากจุดก่ึงกลางของพระบรมราชานุสาว
รีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ห้ามก่อสร้างอาคารท่ีมีความสูงเกิน 17 เมตร และพ้ืนที่บริเวณรอบนอกของแนว
เขตดังกล่าวในระยะ 100 เมตร ห้ามก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกิน 27 เมตร รวมทั้งห้ามก่อสร้างอาคารที่มีสีและวัสดุ
ของผนังภายนอกอาคารและสีของหลังคาอาคารเป็นสีอ่ืน นอกเหนือจากที่กําหนด   
    2.2 กําหนดให้กฎกระทรวงนี้มิให้ใช้บังคับแก่การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารโบราณสถาน 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศาสนสถาน หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพ่ือการศาสนาหรือศิลปวัฒนธรรม   
   2.3 กําหนดให้ภายในบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนดห้ามบุคคลใดดัดแปลงอาคารใด ๆ ให้เป็น
อาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนด   
   2.4 กําหนดให้อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนด ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม แต่การขอดัดแปลงอาคารต้องเป็นไปตามที่กําหนด    
   2.5 กําหนดให้อาคารในบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนดที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบแจ้งการก่อสร้างหรือ
ดัดแปลงหรือได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ และยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับการยกเว้น แต่จะ
ขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงน้ีไม่ได้  
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. แก้ไขคํานิยามจากเดิม “คณะกรรมการบริหาร” เป็น “คณะกรรมการ” เพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   
   2. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดย
กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   
  3. แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้มีอํานาจกําหนดประมวลจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้อํานวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานการกําหนดค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน 
และค่าบริการในการดําเนินกิจการของสํานักงาน การแต่งต้ังและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การ
กําหนดขอบเขตเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน การกําหนดเครื่องแบบ
ผู้อํานวยการและผู้ปฏิบัติงานของสํานักงาน และเคร่ืองหมายสํานักงาน รวมท้ังกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ
สํานักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
  4. กําหนดให้สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) มีผู้อํานวยการเป็น
ผู้บริหาร และให้แต่งต้ังผู้อํานวยการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีเหตุต้องแต่งต้ังผู้อํานวยการ และหากมี
เหตุจําเป็นให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 60 วัน หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้
คณะกรรมการรายงานผลให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเพ่ือรายงานให้คณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณา   
  5. กําหนดให้ผูอํ้านวยการและเจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เหมาะสมกับกิจการของสํานักงาน รวมท้ังต้องมีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การ 
มหาชน  
  6. กําหนดให้การตรวจสอบภายใน ใหผู้้ปฏิบัติงานของสํานักงานทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
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กําหนด และในการแต่งต้ัง โยกย้ายเลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายในให้
ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึง
ดําเนินการได้   
  7. กําหนดให้การประเมินผลงานของสํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน   
  8. เพ่ิมเติมบทเฉพาะกาล ดังน้ี   
   8.1 กําหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บังคับ เป็น
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตามพระราช
กฤษฎีกาฉบับน้ี และยังคงดํารงตําแหน่งต่อไปจนครบวาระการดํารงตําแหน่งตามที่กําหนดไว้   
   8.2 กําหนดให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งใดอ้างถึงคณะ
กรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 ให้ถือว่าระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งน้ันอ้างถึง
คณะกรรมการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตามพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี   
   8.3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชกฤษฎีกา
จัดต้ังสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 และใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระ
ราชกฤษฎีกาน้ีใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี จนกว่าจะมีระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีใช้บังคับ ทั้งน้ี ต้องไม่เกินหน่ึงปีนับแต่
วันที่พระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บังคับ  
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
พลังงาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
  อก. เสนอว่า   
   1. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 
ได้แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการนําผ่านวัตถุอันตรายโดยเพ่ิมบทนิยาม คําว่า “นําผ่าน” เพ่ือให้การควบคุมและกํากับดูแล
การนําผ่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้วัตถุอันตรายที่จะนําผ่านราชอาณาจักรได้ คือ วัตถุอันตรายชนิด
ที่ 1 เช่น นํ้ามันตะไคร้หอม [(citronella oil)] ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขที่นํามาใช้เพ่ือ
ประโยชน์แก่การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัดแมลงและสัตว์อ่ืน] แคลเซียมไฮโปรคลอไรต์ [(calcium 
hypochlorite) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า เพ่ือประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน 
กําจัด เช้ือจุลินทรีย์ ปรสิต พืช หรือสัตว์อ่ืน] วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 เช่น ฟอร์มัลดีไฮต์ [(formaldehyde) ใน
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพ่ือประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน กําจัด เช้ือจุลินทรีย์ 
ปรสิต พืช หรือสัตว์อ่ืน] แนฟทาลีน [(naphthalene) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขที่นํามาใช้
เพ่ือประโยชน์แก่การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัดแมลงและสัตว์อ่ืน หรือเพ่ือประโยชน์ในการดับกลิ่น] และวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 3 เช่น กรดอะซีติก [(acetic acid) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพ่ือ
ประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน กําจัด เช้ือจุลินทรีย์ ปรสิต พืช หรือสัตว์อ่ืน] กรด [(acid) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
โรงงานผลิตอาหาร ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในการฆ่าเช้ือโรค
ทําความสะอาดหรือการแก้ไขการอุดตันของท่อหรือทางระบายสิ่งปฏิกูล] เท่าน้ัน และห้ามนําผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 
4 เช่น พาราควอตไดคลอไรด์ (paraquat dichloride) ฟอสฟอรัส (phosphorus) โดยการนําผ่านวัตถุอันตรายชนิด
ที่ 1 หรือชนิดที่ 2 ในแต่ละคร้ัง ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน เมื่อรับแจ้งแล้ว จะออกใบนําผ่านให้เป็น
หลักฐานการรับแจ้ง สําหรับการนําผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ในแต่ละคร้ัง ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ก่อน เมื่ออนุญาตแล้ว จะออกใบนําผ่านให้เป็นหลักฐานการอนุญาต    
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   2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบภายใต้กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ประกอบด้วย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมธุรกิจ
พลังงาน ได้ประชุมหารือร่วมกันเพ่ือกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับใบนําผ่านวัตถุอันตรายแต่ละชนิด โดยท่ี
ประชุมเห็นชอบให้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบนําผ่านสําหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 ในอัตรา
ค่าธรรมเนียมเท่ากันสําหรับใบนําผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 คิดค่าธรรมเนียมเป็นสองเท่าของวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 
หรือชนิดที่ 2   
  3. กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้ยกร่างกฎกระทรวงในเรื่องน้ีขึ้น และได้นําร่างกฎกระทรวงดังกล่าว
ไปรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามข้อ 2. ด้วยแล้ว   
  4. คณะกรรมการวัตถุอันตราย ในคราวประชุมครั้งที่ 39-7/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว  
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....มาเพ่ือดําเนินการ   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบนําผ่านสําหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 โดยคิด
ตามปริมาณการนําผ่านในแต่ละคร้ัง  

ปริมาณการนาํผ่านในแต่ละคร้ัง วัตถุอันตรายชนิดที ่1 และชนิดที ่2 
(ฉบับละ/บาท) 

วัตถุอันตรายชนิดที ่3     
(ฉบับละ/บาท) 

ไม่ถึงสิบเมตริกตัน  500 1,000 
ต้ังแต่สิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงห้า
สิบเมตริกตัน  

1,000 2,000 

ต้ังแต่ห้าสิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึง
หน่ึงร้อยเมตริกตัน 

1,500 3,000 

ต้ังแต่หน่ึงร้อยเมตริกตันขึ้นไป 3,000 6,000 
 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เต้าเสียบและเต้ารับสําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงาน
ทั่วไปท่ีมีจุดประสงค์คล้ายกัน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เต้าเสียบและ
เต้ารับสําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  ทั้งน้ี ร่างกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เป็นการออกกฎกระทรวงเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 โดยเป็นการกําหนดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปท่ีมีจุดประสงค์คล้ายกันต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน เพ่ือเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดแก่ผู้บริโภค  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เต้าเสียบและเต้ารับสําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มี
จุดประสงค์คล้ายกัน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขท่ี มอก. 166-2549 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 
3310 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เต้าเสียบและเต้าสํารับสําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน 
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เต้าเสียบและเต้ารับสําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานท่ัวไปที่มีจุดประสงค์
คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน 250 โวลต์ ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3487 (พ .ศ . 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เต้าเสียบและเต้ารับสําหรับใช้ในที่
อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน 250 โวลต์ 
(แก้ไขคร้ังที่ 1) ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 โดยกําหนดวันใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
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8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตนสําหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และท่ีมี
จุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานเลขที่ มอก. 4 เล่ม 1 – 2558 พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดไฟฟ้าไส้
ทังสเตนสําหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปท่ีคล้ายกัน เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้าน
ความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 4 เล่ม 1 – 2558 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  ทั้งน้ี  ร่างกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เป็นการออกกฎกระทรวงเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 โดยเป็นการกําหนดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตนสําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน 
เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือเป็นการคุ้มครองความปลอดภัย และ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดแก่ผู้บริโภค  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 

  กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตนสําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์
ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 4 
เล่ม 1 – 2558 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5507 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้า และกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตนสําหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไป
คล้ายกัน เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยให้มีผลใช้
บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

 
9. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคเพ่ือแก้ไขปัญหาโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19)) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตาม
ขั้นตอนต่อไป  
  ทั้งน้ี กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือจูงใจให้ประชาชนและภาคเอกชนได้มีส่วนร่วม
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับการป้องกัน ระงับ ยับย้ังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไว้รัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน รักษา ฟ้ืนฟู เยียวยา และ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบของโรคติดเช้ือไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
บริจาคเป็นเงินหรือทรัพย์สินในช่วงวิกฤติของการแพร่ระบาดเช้ือไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเห็นควรกําหนด
สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคเพ่ือแก้ไขปัญหาโรคติดเช้ือไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งน้ี 
ภายใต้หลักการและแนวทาง การปรับปรุงกฎหมาย ดังน้ี   
  1. กําหนดให้บุคคลธรรมดาบริจาคเงินให้แก่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับการป้องกัน ระงับ ยับย้ังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2012 (COVID-19) 
สามารถนํามาหักเป็นค่าลดหย่อนได้เท่าจํานวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวล
รัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอ่ืน ๆ แล้ว   
   2. กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับการป้องกัน ระงับ ยับย้ังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) สามารถนํามาหักเป็นรายจ่ายได้เท่าจํานวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศล
สาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์ และเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวล
รัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสองของกําไรสุทธิ   
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  3. กําหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม กรณีบริจาคเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับการป้องกัน ระงับ ยับย้ังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  
  4. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งหมดข้างต้น มีผลใช้บังคับสําหรับการบริจาคผ่านระบบบริจาค
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร (e-Donation) ที่ได้กระทําต้ังแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564  
     

เศรษฐกิจ - สงัคม 
10. เรื่อง การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพื่อชําระคืนคืนต้น
เงินกู้ FIDF 1 และ FIDF 3  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอให้โอนเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายและ
นําหุ้นบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (บสก.) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และเงินปันผลพิเศษที่ได้รับก่อนการขายหุ้นของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (กองทุนฯ) เข้าบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน (บัญชีสะสมฯ) จํานวน 34,578 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2563 เพ่ิมเติม เพ่ือชําระคืนต้นเงินกู้
ของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) และกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและ               
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. กค. รายงานว่า ในปีงบประมาณ 2563 กองทุนฯ ได้รับเงินที่มีนัยสําคัญจากการดําเนินการนําหุ้น 
บสก. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีการดําเนินการที่สําคัญ สรุปได้ ดังน้ี 
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย 16 ธันวาคม 2562
ราคา IPO1 17.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO  บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิต้ี จํากัด 
UBS AG Hong Kong Branch

1Initial Public Offering (IPO) คือ การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนท่ัวไปเป็นคร้ังแรก 
จํานวนหุ้นที่เสนอขาย รวม 1,765 ล้านหุ้น

หุ้นของกองทุนฯ 1,255 ล้านหุ้น
หุ้นเพ่ิมทุนของ บสก.  280 ล้านหุ้น
หุ้ น ส่ วน เกิ นที่ ผู้ ป ร ะ กันการ
จําหน่ายหลักทรัพย์ยืมกองทุนฯ 
เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคา2

 230 ล้านหุ้น

 

การจัดสรรให้นักลงทุนจองซื้อหุ้น รายย่อย ร้อยละ 24
สถาบันในประเทศ ร้อยละ 58
สถาบันต่างประเทศ ร้อยละ 18

 2 กองทุนฯ จะได้รับหุ้นคืนจํานวนดังกล่าวเม่ือส้ินสุดกระบวนการรักษาเสถียรภาพราคา 
  ภายหลังจากการขายหุ้น บสก . ในคร้ังน้ีแล้ว กองทุนฯ จะยังคงเหลือหุ้น 1,480 ล้านหุ้น                
(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.79) โดยกองทุนฯ ได้รับเงินจากการขายหุ้นครั้งน้ีสุทธิจํานวน 21,578 ล้านบาท                
(1,255 ล้านหุ้น x 17.50 บาท – ค่าธรรมเนียมการขาย) นอกเหนือจากเงินปันผลพิเศษที่ได้รับก่อนการขาย 13,000 
ล้านบาท 
  2. คณะกรรมการจัดการกองทุนฯ ในการประชุมเม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติให้
กองทุนฯ นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการโอนเงินจํานวนรวม 34,578 ล้านบาท (การขายหุ้น บสก. สุทธิ 
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21,578 ล้านบาท และเงินปันผลพิเศษที่ได้รับก่อนการขาย 13,000 ล้านบาท) เพ่ือชําระคืนต้นเงินกู้ FIDF 1                
และ FIDF 3 สําหรับปีงบประมาณ 2563 เพ่ิมเติม 
 
11. เรื่อง การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เพิ่มเติม 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลท่ีมีปัญหา
สถานะและสิทธิ เพ่ิมเติม ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้น
พ้ืนฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เพ่ิมเติม ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ขึ้นทะเบียน
โดยมีเลขประจําตัว 13 หลัก เรียบร้อยแล้ว ในกลุ่มคนด้ังเดิมที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีช่ืออยู่ในทะเบียนราษฎร เลข
ประจําตัวประเภท 3 และ 4 จํานวน 24,071 คน ซึ่งในการดําเนินการดังกล่าวส่งผลให้เกิดภาระงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
จํานวน 61,802,300 บาทต่อปี โดยให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
12. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ครั้งที่ 2 รวมทั้งสิ้น 691.12 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จํานวน 17 จังหวัด) ของ              
กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ครั้งที่ 2 รวมท้ังสิ้น 691.12 ล้านบาท 
ประกอบด้วย กรมทางหลวง วงเงิน 373.70 ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท วงเงิน 317.42 ล้านบาท เพ่ือฟ้ืนฟู
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จํานวน                
17 จังหวัด) ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  คค. รายงานว่า 
  1. ตามที่ได้เกิดอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุล (ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2562 –                
1 กันยายน 2562) และพายุดีเปรสชันคาจิกิ (ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2562) ในพ้ืนที่ภาคเหนือและ                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จํานวน 24 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชุมพร เชียงใหม่ น่าน พิจิตร 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ลําปาง เลย ศรีสะเกษ สกลนคร 
สุโขทัย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี) ทําให้ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท
ได้รับความเสียหาย สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งและ               
ระบบโลจิสติกส์ ซึ่งกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซมเส้นทาง
เพ่ือให้การจราจรผ่านได้ในระยะเร่งด่วนแล้ว 
  2. กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมีความจําเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ครั้งที่ 2 
รวมท้ังสิ้น 707.32 ล้านบาท ประกอบด้วย กรมทางหลวง วงเงิน 389.90 ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท               
วงเงิน 317.42 ล้านบาท เพ่ือฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคเหนือและ             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณฯ อยู่ในพ้ืนที่ประกาศภัยพิบัติจากพายุดังกล่าว 
โดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมีความพร้อมในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หากได้รับการจัดสรร
งบประมาณจะเร่งดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
   2.1 กรมทางหลวงเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ครั้งที่ 2 จํานวน 31 รายการ 
วงเงิน 389.90 ล้านบาท เพ่ือฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคเหนือและ               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จํานวน 15 จังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น เชียงใหม่ ตาก น่าน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด สุโขทัย หนองบัวลําภู อุดรธานี และอุบลราชธานี) โดยมีความเสียหายที่
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จะต้องใช้งบประมาณในการบูรณะ ซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม และปรับปรุงระบบระบายนํ้าให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ดังน้ี 

รายการ วงเงิน (ล้านบาท) 
งานแก้ไขและป้องกันดินสไลด์ คันทางสไลด์ จํานวน 9 รายการ 78.30
งานฟ้ืนฟูและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายนํ้า จํานวน 9 รายการ 69.70
งานซ่อมแซมโครงสร้างทางและผิวทาง จํานวน 13 รายการ 241.90

รวม 389.90 
   2.2 กรมทางหลวงชนบท เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ครั้งที่ 2 จํานวน 33 รายการ 
วงเงิน 317.42 ล้านบาท เพ่ือฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคเหนือและ                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จํานวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธ์ุ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครพนม มุกดาหาร 
มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี) โดยมีความเสียหายที่จะต้องใช้งบประมาณในการบูรณะ
ซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ดังน้ี 

รายการ วงเงิน (ล้านบาท) 
ซ่อมสร้างผิวทาง/ไหล่ทาง/คันทาง จํานวน 10 รายการ 84.07
ถนนขาด/สะพาน/คอสะพานขาด พร้อมเชิงลาด จํานวน 8 รายการ 126.71
ก่อสร้างโครงสร้างระบายนํ้า จํานวน 7 รายการ 48.33
งานป้องกันการกัดเซาะ จํานวน 8 รายการ  58.31

รวม 317.42 
 
13. เรื่อง (รา่ง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562 - 2565) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอดังน้ี 
   1. เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2565) ตามท่ี
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) เสนอ 
   2. ให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องนําไปใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางดําเนินงาน รวมทั้งใช้เป็น
กรอบแนวทางในการเสนอคําของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
   3. ให้สํานักงบประมาณ (สงป.) ใช้เป็นแนวทางการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
– 2565 แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
   4. ให้สํานักงานกิจการยุติธรรม ยธ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กพยช. เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
ประสาน สนับสนุน ติดตามประเมินผลเพ่ือการดําเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติและรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเน่ือง 
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   1. กระทรวงยุติธรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562 - 2565) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติแล้ว และให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องนําไปใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางดําเนินงาน รวมทั้งใช้
เป็นกรอบแนวทางในการเสนอคําของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ให้สํานักงบประมาณใช้เป็น
แนวทางการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ทั้งน้ี ให้
สํานักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ เป็น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการประสาน สนับสนุน ติดตาม ประเมินผลเพ่ือการดําเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทดังกล่าวไปสู่
การปฏิบัติและรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเน่ือง ซึ่ง (ร่าง) แผนแม่บทฯ มีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 
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(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2562 - 2565) 

วิสัยทัศน ์ การบริหารงานยุติธรรมมีธรรมาภิบาลและทันสมัย สร้างสังคมไทยเคารพกฎหมาย มีความ
ปลอดภัยและสงบสุข 

พันธกิจ เช่น เสริมสร้างการป้องกันการกระทําผิดโดยสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความยุติธรรมและ
กฎหมาย ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยเพ่ือใช้ระงับข้อพิพาทหรือยุติความขัดแย้ง
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกและง่าย และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการอํานวยความยุติธรรมให้กับประชาชนโดยการพัฒนากฎหมายและระบบ
บริหารงานยุติธรรม 

เป้าหมาย
ภาพรวม 

การบริหารงานยุติธรรมที่มีธรรมาภิบาล และโปร่งใส และสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
และการมีส่วนร่วม
ด้านกฎหมายและ
กระบวนการ
ยุติธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การส่งเสริมและ
พัฒนากระบวนการ
ไกล่เกลี่ย ระงับข้อ
พิพาทท้ังทางอาญา 
ทางแพ่งและ
พาณิชย์และทาง
ปกครอง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนากฎหมาย
และระบบ
บริหารงานยุติธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติต่อผู้กระทํา
ผิด 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การขับเคลื่อน
กระบวนการยุติธรรม
ด้วยดิจิทัล 

โดย (ร่าง) แผนแม่บทฯ มีแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลสรุปได้ ดังน้ี 
Plan   Do   Check   Act 

- สร้างความรูค้วามเข้าใจ
แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ทุกกลุ่ม 
- ผลักดันให้นําประเด็น
การพัฒนา โครงการ
กิจกรรมภายใต้ร่างแผน
แม่บทฯ บรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานและ
แผนพัฒนาจังหวัด 

- ใช้กลไกยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 
- ใช้กพยช. และ กพยจ. 
เพ่ือขับเคลื่อน 
- ใช้กลไกองคก์รภาคส่วน
ที่เก่ียวข้องในลักษณะ
ประชารัฐ 

- ติดตามประเมินผลทั้ง
ในมิติของการนําร่างแผน
แม่บทฯ ไปใช้และการ
ประเมินผลสําเร็จของ
แผน 

- ประเมินเน้ือหาของร่างแผน
แม่บทฯ เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
ให้มีความเหมาะสม 

ซึ่งร่างแผนแม่บทฯ มีเจตนารมณ์ที่สําคัญคือการขับเคลื่อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่เก่ียวข้องกับ
ภารกิจงาน ด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมครอบคลุมทั้งอาญา ทางแพ่งและพาณิชย์ 
และทางปกครอง รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม 
   2. (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2565) จัดเป็นแผน
ระดับที่ 3 ซึ่งมติคณรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบให้เสนอแผนระดับที่ 3 ไปยังสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือพิจารณากล่ันกรองตามขั้นตอน ซึ่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนแม่บทดังกล่าว และให้ดําเนินการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาตามข้ันตอนที่เก่ียวข้องต่อไป 
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14. เรื่อง การกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของสํานักงานธนานุเคราะห์ ประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวน 500 ล้าน
บาท 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการกู้เงินเพ่ือใช้ในกิจการของสํานักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 500 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
เสนอ 
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขออนุมัติกู้เงินเพ่ือใช้ในกิจการของ
สํานักงานธนานุเคาระห์ (สธค.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 500 ล้านบาท เพ่ือไว้ใช้เป็นเงินทุนในการ
หมุนเวียน รองรับธุรกรรมการรับจํานําของประชาชนที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งเพ่ือประกันการขาด
สภาพคล่องทางการเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจการ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการอํานวยการ สธค. ได้เห็นชอบการกู้เงินดังกล่าวแล้ว ประกอบกับเรื่องน้ี
กระทรวงการคลังเห็นว่า ที่ผ่านมา สธค. สามารถทยอยชําระหน้ีเงินกู้ได้อย่างต่อเน่ือง โดยวงเงินดังกล่าวได้รับการ
บรรจุในแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแล้ว (24 
กันยายน 2562) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบให้ พม. กู้เงิน จํานวน 500 ล้านบาท โดย
กระทรวงการคลังไม่ค้ําประกัน 
 
15. เรื่อง รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน กรณีปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางใน
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความเป็น
ธรรมในการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และแจ้งให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบต่อไป  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  สํานักงาน ก.พ. รายงานว่า ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง 
(กค.) กระทรวงแรงงาน (รง.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สํานักงาน ก.พ.ร. กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปได้ ดังน้ี  

ข้อเสนอแนะ กสม. สรุปผลการพจิารณา 
1. คณะรฐัมนตรีควรมอบหมายให้ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องกับการจ้างเหมา
บริการพิจารณาหาแนวทางหรือ
มาตรการในการคุ้มครองสิทธิแรงงาน
ขั้นพ้ืนฐานของพนักงานจ้างเหมา
บริการ  

กําหนดแนวทางการแก้ปัญหา โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังน้ี  
(1) ระยะสั้น (เร่งด่วนเฉพาะหน้า) กค. (กรมบัญชีกลาง) จะจัดทําหนังสือ
ซักซ้อมเพ่ือสรา้งความเข้าใจให้กับส่วนราชการ ให้ดําเนินการจ้างให้ถูกต้อง
ตามประเภทการจ้างงาน หากเป็นการจ้างเหมาบริการ (จา้งทําของ) ต้องไม่
ดําเนินการในลักษณะการจ้างแรงงาน โดยต้องไม่มีลักษณะการควบคุม
บังคับบัญชา หรือการลงช่ือปฏิบัติงาน โดยให้พิจารณาตามวัตถุประสงค์ของ
การจ้างงานเป็นสําคัญ สําหรบัการจ่ายอัตราค่าจ้าง ควรพิจารณาในอัตราที่
เหมาะสมและเป็นธรรม ต้องไม่จ่ายในอัตราที่ตํ่าเกินไป โดยคํานึงถึงสภาพ
การทํางาน ลักษณะงาน และอัตราตลาด เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้
รับจ้าง และเพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  
(2) ระยะยาว (เชิงระบบ) ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ รง. และ
กรมบัญชีกลางเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับพนักงานจ้างเหมาบริการ 
รายบุคคล โดยสํานักงาน ก.พ. จะเป็นผู้ประสานและสนับสนุนการรวบรวม
ข้อมูลดังกล่าว เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาให้เป็น
รูปธรรมต่อไป 
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2. คณะรฐัมนตรีควรพิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการที่มีอํานาจหน้าที่
โดยตรงมาพิจารณาแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานจ้าง
เหมาบริการของส่วนราชการทั้งหมด 
ให้สอดคล้องกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานหรือ
มาตรฐานขั้นตํ่าที่ลูกจ้างโดยทั่วไปพึงมี
สิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
แรงงานและกฎหมายประกันสังคม  

(1) กรมบัญชีกลางแจ้งว่า การจ้างเหมาบริการ (จ้างทําของ) ไม่สามารถใช้
สิทธิประกันสังคม และไม่มสีทิธิการลา เน่ืองจากขัดกับหลักกฎหมาย ต้อง
ป้องกันไม่ให้สว่นราชการจ้างงานในลักษณะน้ีเพ่ิมขึ้นอีก  
(2) กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือซักซ้อมส่วนราชการให้บริหารสัญญาจ้างให้
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการจ้าง คือ สญัญาการจ้างเหมาบริการ (จา้งทํา
ของ) มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการผลผลิตหรอืผลสําเร็จของงานเท่าน้ัน ดังน้ัน 
ส่วนราชการต้องไม่ปฏิบัติต่อพนักงานจ้างเหมาบริการในฐานะผู้บังคับบัญชา  
(3) กรมบัญชีกลางจะซักซ้อมส่วนราชการให้มีการกําหนดอัตราค่าจ้างที่เป็น
ธรรม โดยคํานึงถึงราคากลางและความเหมาะสม สอดคลอ้งกับลักษณะงาน
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับพนักงานจ้างเหมาบริการ รายบุคคล 

3. สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน 
ก.พ.ร. ควรเร่งศึกษาและพิจารณา
ทบทวนกรอบอัตรากําลังคนภาครัฐใน
ปัจจุบันให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับภาระหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ 
และแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรของส่วนราชการในระยะยาว  

การใช้ตําแหน่งลูกจ้างช่ัวคราวทดแทนการจ้างเหมาบริการอาจไม่ใช่
ทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง เน่ืองจากเป็นภาระงบประมาณของภาครัฐในระยะ
ยาว และการจา้งลูกจ้างช่ัวคราวในปัจจุบัน ดําเนินการได้เฉพาะ 4 ประเภท 
คือ 1) ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสญัญาจ้าง 2) ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วน
ราชการที่มีสํานักงานในต่างประเทศ 3) ลกูจ้างช่ัวคราวตามระเบียบของ
สถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา และ 4) ลูกจ้างช่ัวคราวอ่ืนที่มีข้อตกลงพิเศษกับ
กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นไปตามมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ 
(พ.ศ. 2562 – 2565) 

 
16. เรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง 
  จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ระบาดในหลาย
ประเทศ ประกอบกับสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงและยาวนาน สถานการณ์ดังกล่าวนอกจาก
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทย และภาค
การเกษตร ยังกระทบไปถึงภาคธุรกิจและแรงงานที่เก่ียวข้องในวงกว้าง ดังน้ัน นอกจากการกําหนดมาตรการจัดการ
แก้ไขปัญหาโดยหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจหน้าที่โดยตรงแล้ว สํานักงบประมาณเห็นสมควรกําหนดมาตรการด้าน
การงบประมาณในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นมาตรการเสริมในการ
บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ซึ่งมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดดําเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไข
ปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังน้ี 
  1. งบประมาณรายจ่ายประจํา 
      1.1 ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาปรับลดการใช้จ่ายงบประมาณ หรือปรับเปลี่ยนวิธี
ดําเนินงานสําหรับงบประมาณในลักษณะรายจ่ายประจํา ที่มิใช่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศให้ได้
ประมาณร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําของหน่วยรับงบประมาณ เพ่ือไปดําเนินการที่ก่อให้เกิดการจัดซื้อ
จัดจ้างจากผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรายย่อย รวมถึงการจ้างแรงงาน 
      1.2 ให้หน่วยรับงบประมาณปรับแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ที่ต้ังไว้สําหรับศึกษาดู
งาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ โดยให้นํามาดําเนินการภายในประเทศ หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณไป
ดําเนินการตามแนวทางใน ข้อ 1.1 สําหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศกรณีอ่ืน กรณีการเดินทาง
ไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากสามารถระงับหรือเลื่อนการ
เดินทางได้ ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาดําเนินการด้วย 
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  2. งบประมาณรายจ่ายลงทุน 
      2.1 งบประมาณรายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินตํ่ากว่าหน่ึงล้านบาท หรือสิ่งก่อสร้างที่มี
วงเงินตํ่ากว่าสิบล้านบาท ที่แน่ชัดว่าไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนมีนาคม 2563 ให้หน่วยรับงบประมาณ
พิจารณาโอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรไปดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอ่ืนซึ่งจะช่วยลดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือสถานการณ์ภัยแล้ง เช่น การพัฒนา
แหล่งนํ้าเพ่ือเตรียมความพร้อมของพ้ืนที่สําหรับกักเก็บนํ้าในฤดูฝนโดยใช้แรงงานจากภาคเกษตร หรือปรับเปลี่ยน
วิธีดําเนินการจากงานจ้างเหมาเป็นงานดําเนินการเองเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในพ้ืนที่ เป็นต้น ทั้งน้ี โดย
ดําเนินการภายในพ้ืนที่จังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลําดับแรก 
      2.2 ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาทบทวนการจัดหาครุภัณฑ์จากต่างประเทศมาดําเนินการ
จัดหาครุภัณฑ์จากผู้ผลิตภายในประเทศ เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็นอย่างแท้จริง 
  3. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
      3.1 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นที่สํานัก
งบประมาณยังไม่ได้จัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณ โดยเห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณชะลอการดําเนินการไว้
ก่อน ประกอบด้วย 
   1) รายการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว 
   2) รายการที่มีคําขอของหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา 
      3.2 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นที่สํานัก
งบประมาณได้จัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณแล้ว กรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถดําเนินการก่อหน้ีผูกพัน
หรือบันทึกใบสั่งซื้อ (PO) ได้ทันภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เห็นสมควรให้ยกเลิกโครงการ/รายการ และให้แจ้ง
สํานักงบประมาณภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เพ่ือดําเนินการนํางบประมาณส่งคืนสําหรับนําไปใช้ในโครงการ/
รายการสําคัญเร่งด่วนตามมาตรการระยะเร่งด่วนสําหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้อง ต่อไป 
      3.3 กรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีภารกิจ และอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง และมี
ความจําเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ให้เสนอ
ขอรับการจัดสรรตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น พ.ศ. 2562 หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายใน
บางกรณี พ.ศ. 2559 แล้วแต่กรณี ต่อสํานักงบประมาณภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 
  ทั้งน้ี การพิจารณาดําเนินการตามมาตรการข้อ 1 และข้อ 2 ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณา
ดําเนินการให้เป็นไปตามภารกิจ และอํานาจหน้าที่ที่สามารถดําเนินการได้ โดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวขอ้งเป็นหลัก 
 
17. เรื่อง มาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน ถึง 
มิถุนายน 2563) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอมาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วน
ราชการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) เพ่ือพยุงอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว โดยการขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการ เร่งการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 โดยการจัดประชุมและ
สัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) และส่งปฏิทินการจัดประชุมและสัมมนาดังกล่าว ให้
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพ่ือนําไปขยายผลร่วมกับภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป  
  ทั้งน้ี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประเมินว่า หากมีการดําเนินมาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วน
ราชการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) เพ่ือพยุงอุตสาหกรรมการ
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ท่องเที่ยว จะส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชะลอการเลิกจ้างงาน รวมท้ังจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
จิตวิทยาในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งประชาชนคนไทย และชาวต่างชาติทั่วโลก และเกิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
 
18. เรื่อง มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ดูแลปัญหาภัยแล้ง และกระตุ้นเศรษฐกิจ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือประชาชน ดูแลปัญหาภัยแล้ง และ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังน้ี  
  1. การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ให้การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายพิจารณาเร่งรัดออกแนวทางปฏิบัติและ
รายละเอียดในการดําเนินการเพ่ือให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก จํานวน
ผู้ใช้ไฟฟ้ารวมประมาณ 21.5 ล้านราย สามารถใช้สิทธิในการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่วางไว้ตามขนาดเครื่องวัด
หน่วยไฟฟ้า ซึ่งมีวงเงินรวมที่จะมีสิทธิขอคืนประมาณ 30,000 ล้านบาท โดยจะสามารถเร่ิมทยอยคืนได้ต้ังแต่เดือน
มีนาคม 2563    
   2. การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในพื้นที่ 72 จังหวัด วงเงินรวม 4,064 ล้านบาท 
โดย  
   2.1 ให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินภายใต้โครงการชุมชนปี 
2563 จํานวนกว่า 6,600 โครงการ วงเงินรวม 2,494 ล้านบาท เพ่ือเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในพ้ืนที่และพัฒนาหรือ
ฟ้ืนฟูท้องถิ่นในด้านสาธารณสุข อาชีพ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ 
พิจารณาทบทวนโครงการชุมชนภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว เพ่ือดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ้าง
แรงงาน จัดซื้อหรือก่อสร้างที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ของผู้ประกอบการระดับท้องถิ่นภายในประเทศ การศึกษาดูงาน
ภายในประเทศแทนการศึกษาดูงานต่างประเทศ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ   
   2.2 ให้พิจารณานํางบประมาณเหลือจ่ายในปี 2562 และ 2563 วงเงินรวม 1,570 ล้าน
บาท มาใช้ประโยชน์เพ่ิมเติมในการเสนอโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการจ้างงานในพ้ืนที่ เพ่ือกระตุ้นระบบ
เศรษฐกิจภายในประเทศ  
  3. การกํากับดูแลอัตราค่าไฟฟ้า โดยตรึงอัตราค่าเอฟที เดือนพฤษภาคม 2563 ในอัตรา -11.60 
สตางค์ต่อหน่วย หรือ ลดลง 11.60 สตางค์ต่อหน่วย จากค่าไฟฟ้าฐาน คิดเป็นวงเงินประมาณ 4,534 ล้านบาท   
  4. มาตรการอ่ืน 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 ขยายระยะเวลาการชําระค่าไฟฟ้า สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท กิจการเฉพาะอย่าง 
(ธุรกิจโรงแรม และกิจการให้เช่าพักอาศัย) ตลอดจนไม่คิดค่าปรับ (ดอกเบ้ีย) ตลอดระยะเวลาการผ่อนผัน โดยไม่มี
การงดจ่ายไฟฟ้าเป็นการช่ัวคราว และผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล ทั้งน้ี เริ่มต้ังแต่ค่าไฟฟ้าประจําเดือน
เมษายน – พฤษภาคม 2563 โดยผู้ใช้ไฟฟ้าต้องแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สํานักงานการไฟฟ้าใน
พ้ืนที่  
 

ต่างประเทศ 
19. เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาดูไบ (Dubai Declaration)  
    คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาดูไบ (Dubai Declaration)  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความ
จําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดหลักการ              
ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้กระทรวงแรงงานสามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย ตามนัย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558  พร้อมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับรองร่างปฏิญญาดังกล่าว
โดยไม่มีการลงนาม  ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ   
      สาระสําคัญของร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารที่สํานักเลขาธิการ Abu Dhabi Dialogue (ADD)   



 

 

 

17 

ได้นําหารือในการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบความร่วมมือ ADD ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2562  
ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือให้ที่ประชุมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานของประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือ ADD รับรองร่างปฏิญญาฯ ก่อนนําไปใช้ปฏิบัติเป็นแนวทาง
ความร่วมมือระหว่างประเทศปลายทาง (ผู้รับแรงงาน) และประเทศต้นทาง (ผู้ส่งแรงงาน) ทั้งน้ี  ร่างปฏิญญาฯ เป็น
เอกสารกําหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงานภายใต้กรอบความร่วมมือ ADD ในประเด็นต่าง ๆ 
เช่น (1) การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการทํางานและความโปร่งใสของการจัดหางาน (2) การพัฒนาฝีมือ
แรงงานและการรับรองมาตรฐานฝีมือ (3) การพัฒนางานวิจัยในประเด็นที่เก่ียวกับผลกระทบ ความท้าทาย  และ
โอกาสของงานในอนาคต (Future of Works) ที่จะเกิดขึ้น (4) การพัฒนาความร่วมมือให้มากขึ้นในด้านการจัด
มาตรฐานความสามารถของแรงงานทํางานบ้าน (Domestic Worker Competency Standards) และ                
(5) การส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างภูมิภาคในการผลักดันในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานก้าวไปสู่การประชุมบน
เวทีโลก โดยการรับรองเอกสารดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานในต่างประเทศ โดยเฉพาะ               
การเดินทางไปทํางานในประเทศผู้รับแรงงานท่ีเป็นสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือ ADD ให้มีประสิทธิภาพและ            
เป็นธรรมมากย่ิงขึ้น 
 
20. เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง [ห่วงโซ่อุปทานอาเซียน] [ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของอาเซียน] ในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรนา (โควิด-19) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี 

1. เห็นชอบร่างถ้อยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง [ห่วงโซ่
อุปทานอาเซียน] [ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของอาเซียน] ในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 
(โควิด-19) และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก  

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้การรับรองร่างถ้อย
แถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง [ห่วงโซ่อุปทานอาเซียน] [ความยืดหยุ่นทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน] ในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา (โควิด-19)  

สาระสําคัญของเร่ือง 
1. เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ  

(AEM Retreat) ครั้งที่ 26 และการประชุมที่เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ 9-11  มีนาคม 2563 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของไทย 

2. เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวียดนามได้เสนอร่างถ้อยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนว่าด้วย
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง [ห่วงโซ่อุปทานอาเซียน] [ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของอาเซียน] ในการตอบสนองต่อ
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา (โควิด-19) เพ่ือให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนร่วมรับรองในช่วงการประชุมใน
ข้อ 1 

3. ร่างถ้อยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง [ห่วงโซ่อุปทาน
อาเซียน] [ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของอาเซียน] ในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา (โควิด-
19) มีสาระสําคัญเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิด
จากโควิด-19 ผ่านการดําเนินการต่าง ๆ เช่น (1) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความพยายามในการประสานงาน
และความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพ่ือการตอบสนองต่อความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-
19 (2) ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการค้าดิจิทัลเพ่ือเอ้ือให้ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม
และรายย่อยเพ่ือให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไป แม้ในกรณีมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 (3) ทํางานร่วมกันเพ่ือ
เสริมสร้างความยืดหยุ่นและความย่ังยืนของห่วงโซ่อุปทานในระยะยาว โดยเฉพาะความพยายามร่วมในการเร่งรัดการ
ดําเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ.2025 (4) ต่อยอดการใช้เวทีการอํานวย
ความสะดวกทางการค้าที่มีอยู่ในอาเซียน เช่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนความเช่ือมโยงของห่วงโซ่อุปทาน (5) หลีกเลี่ยงความต่ืนตระหนกในการหาซื้อและการกักตุนสินค้าเพ่ือลด
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การสร้างแรงกดดันต่อภาวะเงินเฟ้อที่ไม่จําเป็น (6) จัดการกับอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี โดยเฉพาะมาตรการที่
เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการในห่วงโซ่อุปทาน  

 
แต่งต้ัง 

21. เรื่อง ขอปรับปรุงและเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนําเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ทางการศึกษา   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอการปรับปรุงและเพ่ิมเติมองค์ประกอบ
คณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนําเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการศึกษา โดยมีอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการคงเดิม ดังน้ี   
  1. การปรับปรุงองค์ประกอบของประธานกรรมการ    
    จากเดิม “รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมาย” เป็น “ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมาย”    
   2. การปรับปรุงองค์ประกอบของกรรมการ จํานวน 2 ตําแหน่ง ได้แก่   
   2.1 จากเดิม “ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เป็น “ผู้แทน
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม”   
   2.2 จากเดิม “ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” เป็น “ผู้แทนสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”   
  3. การเพ่ิมเติมองค์ประกอบของกรรมการ    
   เพิ่มเติม กรรมการผู้แทนด้านวิทยาศาสตร์จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม จํานวน 2 ตําแหน่ง  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป   
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นางเดือนถนอม พรหมขัติแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับเงินประจํา
ตําแหน่งอัตรา 13,000 บาท ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข รับเงินประจําตําแหน่งอัตรา 15,600 บาท 
ต้ังแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง การต่อเวลาการดํารงตําแหน่งของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
การต่อเวลาการดํารงตําแหน่งของ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งดํารงตําแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป
อีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ัง นายพรพล เอกอรรถพร ดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง  
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ 
ดังน้ี  
  1. แต่งต้ัง ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา   
   2. แต่งต้ังบุคคลดังต่อไปน้ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวม 10 คน   
    2.1 กรรมการผู้เคยดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 20 (3) จํานวน 
1 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ   
   2.2 กรรมการผู้เคยดํารงตําแหน่งอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 20 (4) จํานวน 
2 คน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ 2) รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน  
   2.3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 20 (5) จํานวน 7 คน ได้แก่ 1) นายเจษฎ์ 
โทณะวณิก 2) ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ 3) รองศาสตราจารย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล 4) ศาสตราจารย์วิชัย  
ริ้วตระกูล 5) นายสุเมธ แย้มนุ่น 6) นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 7) นายอิสระ ว่องกุศลกิจ  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  
 
 
 

****************** 
 
 
 


