1
http://www.thaigov.go.th
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (8 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์
และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดที่ดินที่
ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ ตามมาตรา 7
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563
เศรษฐกิจ - สังคม
การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก
รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2564 – 2568 (5 ปี)
ขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2563
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 8/2563 (คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้)
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และ
การเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 8
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และ
การเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ
รายงานความก้าวหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่
จังหวัดนครราชสีมา
ต่างประเทศ
การลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการ
ส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและ
สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ และการประชุมสุดยอดอาเซียน
บวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
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การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 13
แต่งตั้ง
การสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งเลขาธิการองค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและ
แอฟริกา (Asian-African Legal Consultative Organization-AALCO)
การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหาร (Deputy Chief Executive Officer, DCEO) ขององค์กรร่วมไทยมาเลเซีย
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub)
ขอปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการอำนวยการโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 196/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ
ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา
การพิจารณาแต่งตั้งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

*******************
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
1. เห็ น ชอบร่างพระราชบั ญ ญั ติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญ ญั ติแก้ไขเพิ่ มเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ตามที่ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมเสนอ แล้ ว ส่ ง ให้ ค ณะกรรมการประสานงานสภาผู้ แ ทนราษฎรพิ จ ารณา ก่ อ นเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรต่อไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทำกฎหมายลำดั บ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคั ญ ของ
กฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....
3. ให้กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมการเพื่อรองรับการรับบุตรบุญ
ธรรมร่วมกันของคู่ชีวิตที่จะมีขึ้นภายหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ตามข้อสังเกตของสำนักงา น
คณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป
4. ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
5. สำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยและพระราชบั ญ ญั ติห ลั กเกณฑ์ การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสั ม ฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
ภายหลั งจากที่ ร่ างพระราชบั ญ ญั ติทั้ ง 2 ฉบั บ ในเรื่อ งนี้ มี ผ ลใช้ บั งคั บ แล้ ว เห็ น ควรให้ ก ระทรวงยุติ ธ รรมร่ว มกั บ
กระทรวงการคลั ง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพั ฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง พิจารณาศึกษาผลกระทบและแนวทางใน
การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ที่คู่ชีวิตที่มีเพศเดียวกันควรได้รับอย่างเท่าเทียมกับคู่สมรสระหว่าง
ชายและหญิงตามกฎหมายอื่นด้วย ทั้งนี้ ตามข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทั้ ง นี้ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ รวม 2 ฉบั บ ที่ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมเสนอ เป็ น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่
คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการ (ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
ตรวจพิจารณาแล้ ว โดยได้ป รับ ปรุงแก้ไข และได้ยกร่างพระราชบัญ ญั ติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกัน ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดบทบัญญัติเฉพาะ
เกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิตและการเลิกการเป็นคู่ชีวิต สิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่ชีวิต การจัดการทรัพย์สิน การรับ
บุตรบุญธรรม และมรดก เพื่อรองรับความสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวระหว่างบุคคลที่มีเพศเดียวกันโดย
กำเนิด โดยมีการอุปการะเลี้ยงดูและมีความสัมพันธ์ในด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างไปจากคู่สมรส ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัวที่ก่อตั้งขึ้นระหว่างบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และสอดคล้องกับสภาพสังคม
ในปัจจุบัน
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ ดังนี้
1.1 กำหนดให้ “คู่ชีวิต” หมายความว่า บุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันโดยกำเนิดและ
ได้จดทะเบียนคู่ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้
1.2 กำหนดให้ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่า
ด้ ว ยศาลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เยาวชนและครอบครั ว มี อ ำนาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี
ตามพระราชบัญญัตินี้
1.3 กำหนดให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะทำได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์
และทั้งสองมีสัญชาติไทย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย รวมทั้งกำหนดบุคคลต้องห้ามมิให้จดทะเบียนคู่ชีวิต คือ
กรณีบุคคลทั้งสองคนเป็นญาติสืบ สายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือ
มารดา บุคคลฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ และบุคคลฝ่ายหนึ่งฝ่าย
ใดมีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยู่ก่อนแล้ว
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1.4 กำหนดให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะทำได้ ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายยินยอมเป็นคู่ชีวิตกัน
และต้องแสดงการยินยอมนั้นให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียน และให้นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้น
ไว้ด้วย
1.5 กำหนดให้ในกรณีที่ผู้เยาว์จะจดทะเบียนคู่ชีวิต ต้องได้รับความยินยอมของบิดา มารดา
ผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้ปกครอง หรือศาล แล้วแต่กรณี และกำหนดวิธีให้ความยินยอมดังกล่าว รวมทั้งกำหนดให้ผู้เยาว์
ย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อจดทะเบียนคู่ชีวิตตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
1.6 กำหนดให้สถานะการจดทะเบียนคู่ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ถือเป็นข้อมูลทะเบียน
ประวัติราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
1.7 กำหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับลักษณะความสัมพันธ์ของคู่ชีวิต เช่น ภูมิลำเนาของคู่ชีวิต
การร้อ งขอให้ ศาลสั่ งหรื อเพิ กถอนคำสั่ งให้ คู่ ชีวิตอีกฝ่ ายเป็น คนไร้ค วามสามารถหรือคนเสมือนไร้ค วามสามารถ
การจัดทำบัญชีทรัพย์สินของคู่ชีวิตผู้ไม่อยู่ การถอนคืนการให้ในการจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิต รวมทั้งกำหนดให้คู่ชีวิตต้อง
อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวและช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน
1.8 กำหนดให้คู่ชีวิตมีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายเช่นเดียวกับสามีหรือภริยาตามมาตรา 3
และมาตรา 5 (2) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และมีอำนาจดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปเช่นเดียวกับ
สามีหรือภริยาตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1.9 กำหนดบทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ระหว่ า งคู่ ชี วิ ต โดยแบ่ ง เป็ น สิ น ส่ ว นตั ว และ
ทรัพย์สินร่วมกัน
1.10 กำหนดเกี่ ย วกั บ ความเป็ น โมฆะของการจดทะเบี ย นคู่ ชี วิ ต โดยกำหนดให้
การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่ฝ่าฝืนกฎหมายเป็นโมฆะ ให้คำพิพากษาของศาลเท่านั้นที่จะแสดงว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็น
โมฆะ และให้คู่ชีวิตฝ่ายที่ได้จดทะเบียนคู่ชีวิตโดยสุจริตมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้
1.11 กำหนดเกี่ ย วกั บ การสิ้ น สุ ด การเป็ น คู่ ชี วิ ต โดยการเป็ น คู่ ชี วิ ต ย่ อ มสิ้ น สุ ด ลงด้ ว ย
ความตาย ศาลพิพากษาให้เพิกถอน หรือการเลิกการเป็นคู่ชีวิต รวมทั้งกำหนดเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต เช่น คู่ชีวิต
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันคู่ชีวิต หรือฉันภริยาหรือสามี ประพฤติชั่ว ทำร้าย ทรมานร่างกาย
หรือจิตใจ หมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่ งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง จงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิน
หนึ่งปี ไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรหรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นคู่ชีวิตกันอย่าง
ร้ายแรง วิกลจริต เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่ง หรือเมื่อคู่ชีวิตทั้ งสองฝ่ายสมัครใจแยกกันอยู่
เพราะเหตุ ที่ ไม่ อ าจอยู่ ร่ ว มกั น เป็ น ครอบครั ว ได้ โ ดยปกติ สุ ข ตลอดมาเกิ น สามปี หรื อ แยกกั น อยู่ ต ามคำสั่ งของ
ศาลเป็นเวลาเกินสามปี
1.12 กำหนดเกี่ยวกับบุตรบุญธรรม โดยให้คู่ชีวิตซึ่งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในพระราชบัญญัติ
นี้และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วสามารถรับบุตรบุญธรรมได้ โดยผู้จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู้จะเป็นบุตร
บุญธรรม ถ้าได้จดทะเบียนคู่ชีวิตกับบุคคลอื่น ต้องได้รับความยินยอมจากคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก่อน รวมทั้งคู่ชีวิตฝ่าย
หนึ่งจะจดทะเบี ยนรับผู้เยาว์ซึ่งเป็ นบุ ตรบุ ญธรรมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นบุตรบุญ ธรรมของตนด้วยก็ได้ โดย
จะต้องได้รับความยินยอมของคู่ชีวิตฝ่ายที่เป็นผู้รับบุตรบุญธรรมอยู่แล้ว และกำหนดให้การรับบุตรบุญธรรมย่อมเป็น
อันยกเลิกเมื่อมีการจดทะเบียนคู่ชีวิตกับบุตรบุญธรรม
1.13 กำหนดให้ เ มื่ อ คู่ ชี วิ ต ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ งตาย ให้ คู่ ชี วิ ต อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง มี สิ ท ธิ แ ละ
หน้าที่เช่นเดียวกับคู่สมรสตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
1.14 กำหนดให้ น ำบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ ว่ าด้ ว ยคู่ ส มรส
ครอบครัว และบุตรบุญธรรม มาใช้บังคับแก่คู่ชีวิตด้วยโดยอนุโลม ในบางกรณี
2. ร่า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ (ฉบั บ ที่ . .) พ.ศ. ....
มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อให้สอดคล้องกับ
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ดังนี้
2.1 กำหนดให้ชายหรือหญิงจะทำการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยู่ไม่ได้
2.2 กำหนดให้ เหตุฟ้ องหย่า รวมถึงกรณี ส ามีห รือภริยาอุปการะเลี้ยงดูห รือยกย่องผู้ อื่น
ฉันคู่ชีวิต
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จดทะเบียนคู่ชีวิต

2.3 กำหนดให้สิทธิรับค่าเลี้ยงชีพในกรณีหย่าหมดไป ถ้าฝ่ายที่รับค่าเลี้ยงชีพสมรสใหม่หรือ

2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ห อการค้ า (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ที่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. แก้ไขเพิ่มเติมหน้ าที่ของหอการค้าให้ ครอบคลุ มการดำเนินงานต่าง ๆ อันจะเป็นการส่ งเสริม
การค้าและการประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้มากขึ้น เช่น เป็นสถาบันอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาททางการค้า
รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางการค้า ทำความตกลงหรือความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ
2. แก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตการดำเนินงานของหอการค้า โดยกำหนดข้อยกเว้นให้หอการค้าสามารถ
ดำเนินการกิจการบางประการเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ของหอการค้า
3. แก้ไขเพิ่ มเติมการเลิ กหอการค้ าโดยมติที่ ประชุมใหญ่ โดยให้ ใช้คะแนนเสี ยงไม่น้ อยกว่าสาม
ในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
4. ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ
ทั้งนี้ พณ. เสนอว่า
1) พณ. ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว
ขอยืนยันให้ดำเนินการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป
2) พณ. ได้พิจ ารณาทบทวนการจัดเก็บค่า ธรรมเนียมตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ 2 มกราคม
2563 (เรื่อง แนวทางการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ) แล้ว โดยพิจารณา
เปรียบเทียบรายได้จ ากการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมรายปีกับต้นทุนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปี พบว่าต้นทุนการ
จัดเก็บฯ สูงกว่ารายได้จากการจัดเก็บฯ ซึ่งค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการออกเอกสาร เช่น ใบอนุญาต ใบแทน
ใบอนุญาต การขอตรวจหรือคัดเอกสาร การขอให้คัดและรับรองสำเนาเอกสาร ซึ่งยังมีความจำเป็นต้องออกเอกสาร
เนื่องจากภาคเอกชนมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันทางกฎหมาย และเพื่อขอรับการสนับสนุน
ต่าง ๆ จากภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ จึงได้ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
และได้รายงานผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติหอการค้าฯ ดังนี้
3) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีดังนี้
3.1) ผลกระทบเชิงลบ หอการค้าตามกฎหมายนี้จะมีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเป็นสมาชิก และการดำเนินกิจการ
3.2) ผลกระทบเชิ ง บวก กฎหมายฉบั บ นี้ จ ะส่ ง ผลต่ อ ภาพรวมและเกิ ด ประโยชน์ ใ น
ด้านการค้า และเศรษฐกิจของประเทศให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อขจัด
ปัญหาในการประกอบธุรกิจ ลดและเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรค และเป็นการสร้างความเข้มแข็ง และศักยภาพให้แก่
หอการค้าในประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่จะสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลาง
และขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) อีกทั้งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้หน่วยงานผู้รักษาการตามกฎหมายต้องดำเนินการทบทวนกฎหมายใน
ความรับผิดชอบทุก ๆ 5 ปี
4) สำหรับการรับฟังความคิดเห็นนั้นได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า (www.dbd.go.th) โทรสารหมายเลข 0 2547 4472 และไปรษณี ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(dbd.legal@gmail.com) จำนวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 รวมทั้งได้
จัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน
2562) เรื่อง การดำเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย
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และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และได้เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็น พร้อมการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ให้ประชาชนรับทราบด้วยแล้ว
จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่ น ดิ น สำหรั บ พลเมื อ งใช้ ร่ ว มกั น ในท้ อ งที่ ต ำบลบ้ า นใหม่ อำเภอปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
เป็ น การถอนสภาพที่ ดิน อั น เป็ น สาธารณสมบั ติ ของแผ่ น ดิน สำหรับ พลเมื อ งใช้ ร่ว มกั น ในท้ อ งที่
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันราษฎรได้เลิกใช้
ประโยชน์ร่วมกันในที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงดังกล่าวแล้ว เพื่อมอบหมายให้เทศบาลนครปากเกร็ดใช้เป็นที่ตั้ง
โรงเรียนอนุบาล
4. เรือ่ ง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้
สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กำหนดลุ่มน้ ำของประเทศไทย จำนวน 22 ลุ่ มน้ำ ได้แก่ (1) ลุ่มน้ำสาละวิน (2) ลุ่ มน้ำโขงเหนือ
(3) ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (4) ลุ่มน้ำชี (5) ลุ่มน้ำมูล (6) ลุ่มน้ำปิง (7) ลุ่ม น้ำวัง (8) ลุ่มน้ำยม (9) ลุ่มน้ำน่าน
(10) ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (11) ลุ่มน้ำสะแกกรัง (12) ลุ่มน้ำป่าสัก (13) ลุ่มน้ำท่าจีน (14) ลุ่มน้ำแม่กลอง (15) ลุ่มน้ำบาง
ปะกง (16) ลุ่มน้ำโตนเลสาบ (17) ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (18) ลุ่มน้ำเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ (19) ลุ่ มน้ำ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (20) ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (21) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (22) ลุ่มน้ำภาคใต้
ฝั่งตะวันตก ดังนี้
ลุม่ น้ำ
มีเขตพืน้ ทีค่ รอบคลุม
1. ลุ่มน้ำสาละวิน
(1) จังหวัดเชียงใหม่ (2) จังหวัดตาก (3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. ลุ่มน้ำโขงเหนือ
(1) จังหวัดเชียงราย (2) จังหวัดเชียงใหม่ (3) จังหวัดพะเยา
3. ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (1) จังหวัดกาฬสินธุ์ (2) จังหวัดนครพนม (3) จังหวัดบึงกาฬ (4) จังหวัดพิษณุโลก
(5) จังหวัดเพชรบูรณ์ (6) จังหวัดมุกดาหาร (7) จังหวัดยโสธร (8) จังหวัดร้อยเอ็ด
(9) จังหวัดเลย (10) จังหวัดสกลนคร (11) จังหวัดหนองคาย (12) จังหวัด
หนองบัวลำภู (13) จังหวัดอำนาจเจริญ (14) จังหวัดอุดรธานี (15) จังหวัด
อุบลราชธานี
4. ลุ่มน้ำชี
(1) จังหวัดกาฬสินธ์ (2) จังหวัดขอนแก่น (3) จังหวัดชัยภูมิ (4) จังหวัด
นครราชสีมา (5) จังหวัดเพชรบูรณ์ (6) จังหวัดมหาสารคาม (7) จังหวัดมุกดาหาร
(8) จังหวัดยโสธร (9) จังหวัดร้อยเอ็ด (10) จังหวัดลพบุรี (11) จังหวัดเลย
(12) จังหวัดศรีสะเกษ (13) จังหวัดหนองบัวลำภู (14) จังหวัดอุดรธานี
(15) จังหวัดอุบลราชธานี
5. ลุ่มน้ำมูล
(1) จังหวัดขอนแก่น (2) จังหวัดชัยภูมิ (3) จังหวัดนครนายก (4) จังหวัด
นครราชสีมา (5) จังหวัดบุรีรัมย์ (6) จังหวัดปราจีนบุรี (7) จังหวัดมหาสารคาม
(8) จังหวัดมุกดาหาร (9) จังหวัดยโสธร (10) จังหวัดร้อยเอ็ด (11) ศรีสะเกษ
(12) จังหวัดสระแก้ว (13) จังหวัดสุรินทร์ (14) จังหวัดอำนาจเจริญ
(15) จังหวัดอุบลราชธานี
6. ลุ่มน้ำปิง
(1) จังหวัดกำแพงเพชร (2) จังหวัดเชียงใหม่ (3) จังหวัดตาก
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(4) จังหวัดนครสวรรค์ (5) จังหวัดแม่ฮ่องสอน (6) จังหวัดลำพูน
7. ลุ่มน้ำวัง
(1) จังหวัดเชียงราย (2) จังหวัดตาก (3) จังหวัดแพร่ (4) จังหวัดลำปาง
8. ลุ่มน้ำยม
(1) จังหวัดกำแพงเพชร (2) จังหวัดตาก (3) จังหวัดนครสวรรค์ (4) จังหวัดน่าน
(5) จังหวัดพะเยา (6) จังหวัดพิจิตร (7) จังหวัดพิษณุโลก (8) จังหวัดแพร่
(9) จังหวัดลำปาง (10) จังหวัดสุโขทัย (11) จังหวัดอุตรดิตถ์
9. ลุ่มน้ำน่าน
(1) จังหวัดกำแพงเพชร (2) จังหวัดนครสวรรค์ (3) จังหวัดน่าน (4) จังหวัดพิจิตร
(5) จังหวัดพิษณุโลก (6) จังหวัดเพชรบูรณ์ (7) จังหวัดแพร่ (8) จังหวัดเลย
(9) จังหวัดสุโขทัย (10) จังหวัดอุตรดิตถ์
10. ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
(1) กรุงเทพมหานคร (2) จังหวัดกำแพงเพชร (3) จังหวัดชัยนาท (4) จังหวัด
นครนายก (5) จังหวัดนครปฐม (6) จังหวัดนครสวรรค์ (7) จังหวัดนนทบุรี
(8) จังหวัดปทุมธานี (9) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (10) จังหวัดพิจิตร
(11) จังหวัดเพชรบูรณ์ (12) จังหวัดลพบุรี (13) จังหวัดสมุทรปราการ
(14) จังหวัดสมุทรสาคร (15) จังหวัดสระบุรี (16) จังหวัดสิงห์บุรี
(17) จังหวัดสุพรรณบุรี (18) จังหวัดอ่างทอง (19) จังหวัดอุทัยธานี
11. ลุ่มน้ำสะแกกรัง
(1) จังหวัดกำแพงเพชร (2) จังหวัดนครสวรรค์ (3) จังหวัดอุทัยธานี
12. ลุ่มน้ำป่าสัก
(1) จังหวัดชัยภูมิ (2) จังหวัดนครราชสีมา (3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(4) จังหวัดเพชรบูรณ์ (5) จังหวัดลพบุรี (6) จังหวัดเลย (7) จังหวัดสระบุรี
13. ลุ่มน้ำท่าจีน
(1) กรุงเทพมหานคร (2) จังหวัดกาญจนบุรี (3) จังหวัดชัยนาท (4) จังหวัด
นครปฐม (5) จังหวัดนนทบุรี (6) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (7) จังหวัดราชบุรี
(8) จังหวัดสมุทรสงคราม (9) จังหวัดสมุทรสาคร (10) จังหวัดสิงห์บุรี
(11) จังหวัดสุพรรณบุรี (12) จังหวัดอ่างทอง (13) จังหวัดอุทัยธานี
14. ลุ่มน้ำแม่กลอง
(1) จังหวัดกาญจนบุรี (2) จังหวัดตาก (3) จังหวัดนครปฐม (4) จังหวัดราชบุรี
(5) จังหวัดสมุทรสงคราม (6) จังหวัดสมุทรสาคร (7) จังหวัดสุพรรณบุรี
(8) จังหวัดอุทัยธานี
15. ลุ่มน้ำบางปะกง
(1) กรุงเทพมหานคร (2) จังหวัดจันทบุรี (3) จังหวัดฉะเชิงเทรา (4) จังหวัดชลบุรี
(5) จังหวัดนครนายก (6) จังหวัดนครราชสีมา (7) จังหวัดปทุมธานี (8) จังหวัด
ปราจีนบุรี (9) จังหวัดสมุทรปราการ (10) จังหวัดสะแก้ว (11) จังหวัดสระบุรี
16. ลุ่มน้ำโตนเลสาบ
(1) จังหวัดจันทบุรี (2) จังหวัดตราด (3) จังหวัดสระแก้ว
17. ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (1) จังหวัดจันทบุรี (2) จังหวัดฉะเชิงเทรา (3) จังหวัดชลบุรี (4) จังหวัดตราด
(5) จังหวัดระยอง
18. ลุ่มน้ำเพชรบุรี –
(1) จังหวัดชุมพร (2) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (3) จังหวัดเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
(4) จังหวัดราชบุรี (5) จังหวัดสมุทรสงคราม
19. ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
(1) จังหวัดกระบี่ (2) จังหวัดชุมพร (3) จังหวัดตรัง (4) จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอนบน
(5) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (6) จังหวัดพังงา (7) จังหวัดพัทลุง (8) จังหวัดระนอง
(9) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
20. ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
(1) จังหวัดตรัง (2) จังหวัดนครศรีธรรมราช (3) จังหวัดพัทลุง (4) จังหวัดยะลา
(5) จังหวัดสงขลา (6) จังหวัดสตูล
21. ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
(1) จังหวัดนราธิวาส (2) จังหวัดปัตตานี (3) จังหวัดยะลา (4) จังหวัดสงขลา
ตอนล่าง
22. ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
(1) จังหวัดกระบี่ (2) จังหวัดชุมพร (3) จังหวัดตรัง (4) จังหวัดนครศรีธรรมราช
(5) จังหวัดพังงา (6) จังหวัดพัทลุง (7) จังหวัดภูเก็ต (8) จังหวัดระนอง
(9) จังหวัดสงขลา (10) จังหวัดสตูล (11) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการออกแบบ
อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
ปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ดังนี้
1. กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร เช่น กำหนดให้การก่อสร้างอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นใน
อาคารหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ สถานศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ อาคารห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า
2. กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคาร เช่น กำหนดค่าการถ่ายเทความ
ร้อนรวมของระบบเปลือกอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบปรับอากาศในแต่ละประเภทและขนาดต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามค่ามาตรฐานตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณการออกแบบอาคาร เช่น กำหนดให้แสดงรายการคำนวณ
เป็ น ไปตามวิ ธี ก ารที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศกำหนด หรื อ วิ ธี ก ารตามมาตรฐานของสมาคมวิ ศ วกรรมสถาน
แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ หรื อ สมาคมสถาปนิ ก สยาม ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ หรือ มาตรฐานที่
คณะกรรมการควบคุมอาคารให้การรับรอง
4. กำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจรับรองแบบอาคาร เช่น กำหนดให้การตรวจรับรองแบบอาคาร
ให้ กระทำโดยผู้ ได้ รั บ ใบประกอบวิ ช าชี พ ให้ เป็ น ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ วิ ศวกรรมควบคุ ม หรือ สถาปั ต ยกรรมควบคุ ม
กำหนดให้ เจ้ าของอาคารมีห น้ าที่จั ดทำรายงานผลการตรวจประเมินในการออกแบบอาคารเพื่ อประกอบการยื่น
คำขอรับใบอนุญาตหรือแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
6. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์
ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ ตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญ ญัติป่าไม้ พุท ธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดที่ดิน
ที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ ตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้
พุ ท ธศั ก ราช 2484 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้ (ฉบั บ ที่ 8) พ.ศ. 2562 ตามที่ ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรั ฐ มนตรี ต รวจพิ จ ารณา โดยให้ รั บ ข้อ สั งเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และสำนั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้
2. ให้ ทส. รับความเห็นของ กษ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
3. ให้ กษ. รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
สาระสำคัญของร่างประกาศ
กำหนดให้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.
4-01 ส.ป.ก. 4-01 ก ส.ป.ก. 4-01 ข ส.ป.ก. 4-01 ค) และหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่
อาศัย (ส.ป.ก. 4-01 ช) เป็นที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิตามมาตรา 7 วรรค
หนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้ พุ ท ธศั ก ราช 2484 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้ (ฉบั บ ที่ 8)
พ.ศ. 2562 และให้ไม้ที่ปลูกในที่ดินดังกล่าวให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม
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ทส. เสนอว่า
1. โดยที่มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ป่ า ไม้ (ฉบั บ ที่ 8) พ.ศ. 2562 บั ญ ญั ติ ให้ ไม้ ช นิ ด ใดที่ ขึ้ น ในป่ า จะให้ เป็ น ไม้ ห วงห้ า มประเภทใด ให้ ก ำหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา สำหรับไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็น
ไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว
จึงสมควรกำหนดให้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์สามารถปลูกไม้ขึ้นในที่ดินดังกล่าวได้ โดยไม่ถือว่าเป็นไม้
หวงห้าม
2. กรมป่าไม้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมธนารักษ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ประชุมมีมติเห็นควร
ประกาศเฉพาะที่ ดิ น ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ที่ มี ห นั งสื อ อนุ ญ าตให้ เข้ าทำประโยชน์ ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น (ส.ป.ก. 4-01
ส.ป.ก.4-01 ก ส.ป.ก. 4-01 ข ส.ป.ก. 4-01 ค) และหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่อาศัย
(ส.ป.ก.4-01 ช) ไปก่อน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการเพิกถอนการเป็นป่าสงวนแห่งชาติแล้ว
3. ทส. พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่กรมป่าไม้ได้มอบพื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่เหมาะสมต่อการเกษตร
และพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจให้ ส.ป.ก. ดำเนินการปฏิรูปที่ดินตามนโยบายรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. 2536 เนื้อที่ประมาณ
44.28 ล้านไร่ โดยกำหนดเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้ราษฎรปลูกไม้
ผล หรือไม้ยื น ต้นอย่ างน้ อยร้อยละ 20 ของเนื้ อที่ที่ได้รับ เกษตรกรที่ได้รับหนังสืออนุญ าตให้ ทำประโยชน์ในเขต
ส.ป.ก. บางรายได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่า และได้ขึ้นทะเบียนสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว เนื้อที่ประมาณ 205,000 ไร่ ดังนั้น จึงมีที่ดินในเขต ส.ป.ก. อีกจำนวนมากที่ประสงค์จะทำไม้หวง
ห้ามที่ปลูกขึ้นตามเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว ต้องขออนุญาตทำไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
2484 การประกาศที่ดินใน ส.ป.ก. ให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามข้อ 2. ไม่เป็นไม้หวงห้าม จึงเป็นการ
ช่วยให้เกษตรกรสามารถทำไม้ที่ปลูกขึ้นในพื้นที่เขต ส.ป.ก. ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
เกษตรกรที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในเขต ส.ป.ก. ให้ความร่วมมือตามนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มพื้นที่
ป่าเศรษฐกิจและพื้นที่สีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม
จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์
ตามประเภทหนั งสื อแสดงสิ ท ธิ ตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญ ญั ติป่าไม้ พุ ทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 มาเพื่อดำเนินการ
7. เรือ่ ง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตัง้ ที่ 5 แทน
ตำแหน่งทีว่ า่ ง พ.ศ. 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว และนายกรัฐมนตรีได้อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่ อ วัน ที่ 28 มกราคม 2563 อนุ มั ติ แ ทนคณะรัฐ มนตรีในเรื่อ ง การตราร่า งพระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลื อกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 ซึ่งมีระยะเวลา
ดำเนิ น การอั น จำกั ด ตามมาตรา 7 แห่ งพระราชกฤษฎี ก าว่ าด้ ว ยการเสนอเรื่ อ งและการประชุ ม คณะรัฐ มนตรี
พ.ศ. 2548 ซึ่ งสำนั ก เลขาธิก ารคณะรั ฐ มนตรีได้ น ำร่า งพระราชกฤษฎี ก าดั งกล่ าวขึ้ น ทู ล เกล้ า ฯ ถวายเมื่ อ วั น ที่
2 กรกฎาคม 2563
สาระสำคัญของเรื่อง
ด้ ว ยสำนั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ เ สนอร่ า งพระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่ าง พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ โดย
แจ้งว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งดังกล่าวมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรื อ เที่ ย งธรรม กรณี ผู้ ช่ ว ยหาเสี ย งเลื อ กตั้ งของ นายกรุงศรี วิไล สุ ทิ น เผื อ ก สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร จั งหวั ด
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สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 มอบเงินช่วยงานศพ ซึ่งศาลได้รับคำร้องไว้พิจารณาและมีคำสั่งให้นายกรุงศรีวิไลฯ
หยุดปฏิบัติหน้าที่ ต่อมาศาลได้อ่านคำพิพากษาที่ 2687/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยเห็นว่าการกระทำ
ดังกล่าวเป็นการแสวงหาคะแนนนิยมจากประชาชน และเป็นการหาเสียงโดยช่วยเหลือเงินตามประเพณี เพื่อจูงใจให้
ลงคะแนนเสีย งให้ แก่น ายกรุงศรีวิไลฯ อันเป็ น การฝ่าฝื นพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงมีคำพิพากษาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ
เขตเลือกตั้งที่ 5 ใหม่ แทนนายกรุงศรีวิไลฯ จึงเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายกรุงศรี
วิไลฯ สิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลมีคำวินิจฉัย ทั้งนี้ ตามมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) บัญญัติ
ให้ ในกรณี ที่ตำแหน่ งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรที่ มาจากการเลื อกตั้งแบบแบ่งเขตเลื อกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใด
นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุ บสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการตราพระราช
กฤษฎีกาเพื่อจั ดให้ มีการเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสี่สิ บห้ าวัน (ภายในวันที่
13 สิงหาคม 2563) โดยต้องมีการตราพระราชกฤษฎีก าให้มีการเลือกตั้งและประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วันก่อนการเลือกตั้ง (ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563)
เศรษฐกิจ - สังคม
8. เรื่อง การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี
2564 – 2568 (5 ปี)
คณะรั ฐ มนตรีมี ม ติเห็ น ชอบในหลั กการให้ ก ระทรวงการท่ องเที่ ยวและกีฬ า (กก.) โดยการกีฬ า
แห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก
รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2564 – 2568 (5 ปี) และเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณค่าลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขัน
ภายในกรอบวงเงิน 25 ล้านยูโร (เป็น เงิน 900,000,000 บาท) โดยให้ การกีฬาแห่ งประเทศไทยนำรายได้จากการ
บริหารสิทธิประโยชน์มาสมทบค่าลิขสิทธิ์ และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ครอบคลุม
ทุกแหล่งเงิน เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป สำหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฯ เห็นควรให้การกีฬาแห่งประเทศไทยดำเนินการขอรั บการสนับสนุนจากเอกชนและ
ใช้รายได้จากการบริหารสิทธิ์เป็นลำดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอหรือมีความจำเป็นให้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
พัฒ นาการกีฬาแห่งชาติ โดยให้ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเป็นรายปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาปรับแผนการดำเนิ นงานในแต่ละปีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ดังกล่าวควรคำนึงถึงความประหยัดและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้ง และบริหารสัญญาจะต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์ สูงสุดที่ทางราชการและประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ รวมทั้งการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
สาระสำคัญของเรื่อง
1. กก. ขอความเห็ น ชอบในหลั ก การให้ ป ระเทศไทยเสนอตั ว เป็ น เจ้ า ภาพการจั ด การแข่ งขั น
รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2564 – 2568 (5 ปี) ต่อจากสัญญาฉบับปัจจุบันที่ประเทศ
ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ประจำปี 2561 – 2563 (3 ปี) (คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 มีนาคม
2560) โดยดอร์น่า สปอร์ต กรุ๊ป (เจ้าของลิขสิทธิ์การแข่งขัน) กำหนดว่าหากประเทศไทยพิจารณาการต่อสัญญาการ
เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฯ ไปอีก 5 ปี จะได้รับสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ในปฏิทินการแข่งขันแบบ
ถาวร ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการจัดการแข่งขันใน 2 ปีที่ผ่านมา คือ รายการ “PTT Thailand Grand Prix 2018”
และรายการ “PTT Thailand Grand Prix 2019” ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า
ประสบความสำเร็ จ เป็ น อย่ า งมาก โดยได้ รั บ เลื อ กให้ เป็ น สนามแข่ งขั น ที่ ดี ที่ สุ ด ประจำปี 2561 และเป็ น สนาม
การแข่งขันที่มีผู้เข้าชมการแข่งขันมากที่สุดในฤดูกาล นอกจากนี้ การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฯ ยังส่งผลให้
ประเทศไทยมี ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ดี เป็ น ที่ รู้ จั ก ในระดั บ โลกมากยิ่ งขึ้ น และแสดงให้ เห็ น ถึ งศั ก ยภาพของประเทศไทย
ในการจัดการแข่งขันระดับโลก อีกทั้งยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งรวมไปถึง
การกระจายรายได้ลงสู่พื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงในภาคการบริการ การท่องเที่ยว การค้า
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ขาย และการจ้างแรงงานท้องถิ่นด้วย ดังนั้น คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (ในคราวประชุมคณะกรรมการ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562) จงมีมติเห็นชอบการต่อสัญญาการเป็นเจ้าภาพ
การจั ดการแข่ งขัน ฯ ประจำปี 2564 – 2568 (5 ปี) ซึ่งสอดคล้ อ งกับ แผนพั ฒ นาการกีฬ าแห่ งชาติ ฉบั บที่ 6
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 และยุทธศาสตร์ที่ 4 ที่ระบุให้มีการผลักดันให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับ
อาชีพในประเทศมากขึ้น โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับ
อาชีพ โดยการจัดการแข่งขันตลอดระยะเวลา 5 ปี จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,248.14 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าลิขสิทธิ์
การเป็ น เจ้ าภาพการแข่ งขั น ฯ 1,800 ล้ านบาท และค่ าใช้ จ่ ายต่ าง ๆ ในการจัด การแข่ งขั น 1,448.14 ล้ านบาท
รวมที่รัฐรับภาระ 900 ล้านบาท รวมที่เอกชนรับภาระ 2,348.14 ล้านบาท ทั้งนี้ หากงบประมาณไม่เพียงพอให้ขอรับ
เงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติหรือให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบต่อไป
2. ในส่ ว นของค่าลิ ข สิ ท ธิ์ก ารจั ด การแข่ งขั น ฯ ประจำปี 2564 – 2568 นั้ น พบว่า เพิ่ ม ขึ้ น จาก
ค่าลิขสิทธิ์ฯ ในปี 2561 – 2563 (เดิมปีละ 300 ล้านบาท เป็นเริ่มต้นที่ 324 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นปีละ 18 ล้านบาท
รวมทั้ง กก. [การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)] ได้ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อเป็นค่าลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขัน
เพิ่มขึ้นจากเดิมรัฐบาลสนับสนุน 1 ใน 3 ของค่าลิขสิทธิ์ทั้งหมด เป็น รัฐบาลสนับสนุน ร้อยละ 50 ของค่าลิขสิทธิ์
ทั้งหมด
3. กก. ได้เคยนำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถอนเรื่องดังกล่าวคืนไปได้ เพื่อทบทวนใน
รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
4. กก. ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในประเด็นสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดย กก. ได้วางแผนการดำเนินงานและแผนทางด้าน
สาธารณสุขเพื่อรองรับต่อสถานการณ์ดังกล่าวแล้ ว และได้ยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายในภาพรวม
และวัตถุประสงค์ในด้านอื่น ๆ ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 โดย
ไม่จำเป็นต้องของบประมาณจากภาครัฐเพิ่มเติมเพื่อสมทบค่าลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขัน เนื่องจาก กก. ยังคงเชื่อมั่นว่า
ผู้สนับสนุนต่าง ๆ จะยังคงให้การสนับสนุน อีกทั้งการจัดการแข่งขันยังได้รับการเผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสดไปทั่ว
โลกโดยสถานีโทรทัศน์ช่องกีฬาที่มีมาตรฐานสากลที่มีการยอมรับทั่วโลก โดยขณะนี้ยังคงมีแผนการจัดการแข่งขันฯ
ในปี 2563 ตามเดิม ในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2563 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID – 19 ยั ง ไม่ ค ลี่ ค ลาย หรื อ ยั ง ไม่ ส ามารถเปิ ด ให้ มี ก ารเดิ น ทางข้ า มประเทศได้ ต ามปกติ หรื อ
มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งยกเลิ ก การแข่ ง ขั น ในปี นี้ ประเทศไทยจะสามารถโอนค่ า ลิ ข สิ ท ธิ์ ไปใช้ สำหรั บ การแข่ งขั น ฯ
ในปีถัดไปได้
9. เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะรัฐ มนตรีมี มติเห็ น ชอบให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมชลประทานดำเนิ น
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในกรอบวงเงิน 1,880 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2567) โดยให้กรมชลประทานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณตามความพร้ อมและความสามารถในการใช้จ่ ายที่ ส อดคล้ อ งกับ แผนแม่บ ทภายใต้ ยุท ธศาสตร์ช าติ
อย่ างเคร่ งครั ด เพื่ อ เสนอขอตั้ งงบประมาณรายจ่ ายประจำปี ต ามความจำเป็ น และเหมาะสมตามขั้ น ตอนต่ อ ไป
ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
สาระสำคัญของเรื่อง
1. กษ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ กษ. โดยกรมชลประทาน ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำ
ห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา (โครงการฯ) มีกำหนดแผนงานโครงการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)
กรอบวงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 1,880 ล้านบาท และให้มอบหมายให้สำนักงบประมาณพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานต่อไป
2. ข้อมูลการประเมินความต้องการใช้น้ำของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2580 พบว่า
ปริ ม าณความต้ องการใช้น้ ำในปี 2580 เมื่ อเที ยบกับ ปี 2560 เพิ่ ม ขึ้น จาก 1,456 ล้ านลู กบาศก์เมตร เป็ น 1,637
ล้านลูกบาศก์เมตร (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12) แต่ปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรามีแหล่งน้ำต้นทุนเพียง 1,510 ล้านลูกบาศก์เมตร
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ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับการใช้น้ำเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดในอนาคต กษ. โดยกรมชลประทาน ได้มี
แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยได้
จัดทำแผนการพัฒนาแหล่งน้ำภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวัน ออก ซึ่งมีอ่างเก็บ น้ ำห้ วยกรอกเคีย นรวมอยู่ด้ว ย ทั้งนี้ ได้มีการขับเคลื่ อนแผนงานดังกล่ าว และจะดำเนิ น
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโครงการแรก ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มี
มติเห็นชอบแผนดังกล่าวในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และมีมติเห็นชอบในหลักการให้
กรมชลประทานดำเนินโครงการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563
3. สาระสำคัญของโครงการฯ สรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
รายละเอียด
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค – บริโภค และการอุตสาหกรรม ในพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี รวมทั้งรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศวิทยาในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง
ที่ตงั้ โครงการ
เขื่อนหัวงานอยู่บริเวณบ้านอ่างเตย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ลักษณะโครงการ
กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย เขื่อนดิน อาคารระบายน้ำล้น อาคารท่อระบายน้ำลงลำ
น้ำเดิม อาคารท่อส่งน้ำฝั่งขวา และอาคารท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย
ความจุ
จะเก็บกักน้ำต้นทุน จำนวน 19.20 ล้านลูกบาศก์เมตร
ความเหมาะสมของโครงการฯ
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ แล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2540
การออกแบบ
การสำรวจออกแบบแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2545
การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์
พื้นที่ที่ใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 6,442 – 2 – 99 ไร่ เป็นพื้นที่ของ
พื้นที่
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทั้งหมด ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขอ
อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
โครงการฯ มีพื้นที่ชลประทานไม่ถึง 80,000 ไร่ ไม่ได้ก่อสร้างประตูระบายน้ำใน
แม่น้ำสายหลัก 23 สาย จึงไม่จัดอยู่ในประเภทหรือกิจการที่เข้าข่ายต้องจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การรับฟังความคิดเห็น
ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและเพื่อให้มีส่วนร่วมของประชาชนผู้ครอบครอง
และทำประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ จำนวน 2 ครั้ง
ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบ/เห็นด้วยกับการก่อสร้างโครงการฯ
การเยียวยา
ได้เตรียมมาตรการในการจ่ายค่ารื้อย้ายทรัพย์สินบริเวณที่ดินไว้ในแผนงาน
โครงการฯ แล้ว
งบประมาณ
งบประมาณดำเนินโครงการฯ 1,880 ล้านบาท เป็นงบลงทุนทั้งหมด จำแนกเป็นค่า
ก่อสร้าง จำนวน 680 ล้านบาท และค่าชดเชยที่ดิน จำนวน 1,200 ล้านบาท
ความเชือ่ มโยงกับแผนต่าง ๆ
สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (พ.ศ. 2558 – 2569) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) และยุทธศาสตร์
ที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพิจารณา
แล้ ว เห็ น ชอบ/เห็ น ควรให้ ค วามเห็ น ชอบโครงการฯ ตามที่ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ โดยสำนั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีความเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากโครงการฯ มีความพร้อมทั้งใน
ด้านของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทั้งหมดซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการขออนุญาต
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เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่แล้วและไม่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงควรเร่งรัดดำเนินการให้
แล้วเสร็จตามแผนงานโครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) ที่ตั้งไว้
10. เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2563
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อนุ มัติ งบกลาง รายการเงิน สำรองจ่ายเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรือ จำเป็ น ปี 2563
จำนวน 506.67 ล้านบาท เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงก่อให้เกิด
ความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ตามที่สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ โดยรายละเอียดของแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของ
สำนักงบประมาณ (สงป.)
สาระสำคัญของเรื่อง
1. สทนช. เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ปี 2563 จำนวน 506.67 ล้านบาท เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงที่
จะก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายและผลกระทบเป็ น วงกว้ าง รวมถึ งเพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ ายสนั บ สนุ น การดำเนิ น งานของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด
เนื่องจากปัจจุบันกำลังเข้าสู่ฤดูฝน ปี 2563 แต่ฝนไม่ตกตามฤดูกาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามแก้ไขปั ญหา
ภัยแล้งและน้ำท่วมมาโดยตลอดและต่อเนื่อง โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (7 มกราคม 2563 และ 17 มีนาคม 2563)
อนุ มั ติ งบประมาณใช้ จ่ ายในการแก้ ไขปั ญ หาภั ย แล้ งและน้ ำท่ ว มแล้ ว ก็ ยั งปรากฏว่า มี แ ผนงานโครงการที่ ต้ อ ง
ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562/63 และเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 เพิ่มเติม รวมถึงการดำเนินการ
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) อย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ โดยที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการแก้ไขปั ญ หาไม่ได้ขอตั้งงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รองรับไว้ หรือไม่มีงบประมาณเหลื อจ่าย
เพียงพอเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว
2. สทนช. แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการให้ใช้จ่ายจากงบประมาณประจำปี 2563
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน 506.67 ล้านบาท ตามที่ สงป. เสนอ
(จากวงเงินที่ สทนช. เสนอขอทั้งหมด 1,255.62 ล้านบาท ปรับลดลง จำนวน 748.95 ล้านบาท) สรุปได้ ดังนี้
โครงการ/รายการ
งบประมาณ (ล้านบาท)
สทนช. เสนอขอ
นายกรัฐมนตรีเห็นชอบตาม
สงป.
กรมชลประทาน
1,140.07
396.95
1) โครงการระบบสูบผันน้ำคลองสะพาน – อ่างเก็บน้ำ
329.17
187.17
ประแสร์ จังหวัดระยอง
2) แผนงานซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทาน
601.13
0.00*
จำนวน 577 รายการ
3) แผนงานขุดลอกคลองสายหลักและคลองสาขาใน
9.77
9.77
กรุงเทพมหานคร (กทม.) พื้นที่หนองจอก 3 คลอง
(6 โครงการ)
4) แผนงานกำจัดวัชพืชเพื่อเตรียมความพร้อมการ
200.00
200.00
เร่งระบายน้ำหลากในช่วงฤดูฝน จำนวน 215 แห่ง
หมายเหตุ : * สงป. เห็นว่า หากกรมชลประทานเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากโครงการ/รายการที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
แล้ว และมีงบประมาณเหลื อจ่ าย และ/หรือรายการที่ห มดความจำเป็น และ/หรือรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถ
ดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วแต่กรณีในโอกาสแรก
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โครงการ/รายการ

สทนช.

งบประมาณ (ล้านบาท)
สทนช. เสนอขอ
นายกรัฐมนตรีเห็นชอบตาม
สงป.
20.55

14.73

1) การจัดทำแบบจำลองทางกายภาพลุ่มน้ำเพื่อบริหาร
4.55
4.55
จัดการทรัพยากรน้ำ 17 ลุ่มน้ำ
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ
16.00
10.18
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด (76 จังหวัด
จังหวัดละ 1 คณะ คณะละ 6 ครั้ง) และสนับสนุน
การดำเนินงานของคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ำจังหวัด (76 จังหวัด จังหวัดละ 2 คณะ
คณะละ 6 ครั้ง)
กทม.
95.00
95.00
แผนการดำเนินการขุดลอกคลองหลัก 7 คลอง และ
95.00
95.00
คลองสาขา 53 คลอง ใน กทม. พื้นที่หนองจอก
รวม 60 โครงการ
รวม
1,255.62
506.67
ทั้งนี้ สงป. มีค วามเห็ น เพิ่ ม เติ มว่า ให้ ส่ ว นราชการที่ เกี่ย วข้องเร่งดำเนิ น การตามขั้น ตอนของกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการอย่างเคร่งครัด และ
เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อทำความตกลง
ในรายละเอียดกับ สงป. ตามขั้นตอนต่อไป
11. เรื่ อ ง ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการกลั่ น กรองการใช้ จ่ า ยเงิ น กู้ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2563
(คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบตามที่ เลขาธิ ก ารสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ประธานกรรมการกลั่น กรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
(คกง.) ในคราวประชุ มครั้ งที่ 8/2563 ตามมติ คกง. ที่ ได้มี การพิ จารณากลั่ น กรองข้ อเสนอโครงการ เพื่ อขอใช้
จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 รวมถึ ง มอบหมายให้ ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบแผนงาน/โครงการดำเนิ น การ
ตามความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ คกง. อย่างเคร่งครัดตามขั้นตอนต่อไป
สาระสำคัญของเรื่อง
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
รายงานว่า ในคราวประชุม คกง. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คกง. ได้พิจารณากลั่นกรองแผนงาน
หรื อโครงการเพื่ อขอใช้ จ่ ายเงิน กู้ ภ ายใต้ แผนงานฟื้ น ฟู เศรษฐกิ จและสั งคมของประเทศ วงเงิน ไม่ เกิ น 400 ,000
ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
1. ณ วัน ที่ 11 มิถุน ายน 2563 มีห น่ วยงานของรัฐ ได้จัดส่ งข้อเสนอโครงการเบื้ องต้น (Project
Brief) ให้ สศช. พิจารณาจำนวนรวม 45,174 โครงการ วงเงินประมาณ 641,973 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2563 จำนวน 46,411 โครงการ วงเงินประมาณ 1.45 ล้านล้านบาท)
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2. กรอบแนวคิดในการดำเนินแผนงาน/โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
รอบที่ 1 จะยึ ด การดำเนิ น การในระดั บ พื้ น ที่ (Area Based) เป็ น หลั ก และเน้ น การฟื้ น ฟู แ ละสร้ า งเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศหลั ง สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 โดยให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ
สาขาเศรษฐกิจของประเทศที่ยังคงมีความได้เปรียบและต่างประเทศยังมีความต้องการเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการ
สร้างงานและสร้างอาชีพ สามารถรองรับแรงงานส่วนเกินที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน เน้นการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานทั้งในด้านกำลังคน แผนงานโครงการและการลงทุน รวมถึงเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่
และภาคส่วนอื่น ๆ ซึ่งจากการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น พบว่า มีข้อเสนอโครงการเบื้องต้นของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดข้างต้นในรอบที่ 1 จำนวน 186 โครงการ กรอบวงเงินเบื้องต้น
ประมาณ 92,400 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก แผนงาน
สร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และแผนงานการกระตุ้นอุปโภคบริโภคและกระตุ้นการท่องเที่ยว
3. สรุ ป ผลการพิ จ ารณากลั่ น กรองแผนงานหรื อ โครงการเพื่ อ ขอใช้ จ่ ายเงิน กู้ ภ ายใต้ แ ผนฟื้ น ฟู
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดรอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย
แผนงาน/โครงการ/หน่วยงาน
วงเงิน
สรุปสาระสำคัญโครงการ
รับผิดชอบ
(ล้านบาท)
ระยะเวลา
การดำเนินการ
ประโยชน์ที่ได้รับ
โครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก จำนวน 2 โครงการ
1. โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม 9,805.707 กรกฎาคม 2563 ฝึ ก อ บ ร ม เก ษ ต ร ก ร เพิ่ มรายได้ เกษตรกร
เกษตรทฤษฎีใหม่ (กระทรวง
- กันยายน 2564 เกี่ ย วกั บ เกษตรทฤษฎี 44,099 ราย/เพิ่ ม
เกษตรและสหกรณ์)
ใหม่/เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำ การจ้างงานเกษตรกร
สำหรับทำการเกษตร
8,018 ราย/มี พื้ น ที่
กักเก็บ น้ ำสำหรับ ทำ
การเกษตรในฤดูแล้ง
2. โครงการพัฒนาพืน้ ที่
4,787.916 กรกฎาคม 2563 พั ฒ น า พื้ น ที่ เรี ย น รู้ เพิ่ ม ร า ย ได้ ให้ แ ก่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
– กันยายน 2564 ชุ ม ชน/ฟื้ น ฟู เศรษฐกิ จ เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ
ชีวติ ตามหลักทฤษฎีใหม่
ท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชนผ่ า น ประชาชน 25,179
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา
การสร้างงานสร้างรายได้ ครั ว เรื อ น/เพิ่ ม การ
โมเดล”
ให้แก่เกษตรกร แรงงาน จ้ า งงาน เก ษ ต รก ร
(กรมการพัฒนาชุมชน
บั ณ ฑิ ต จ บ ให ม่ ก ลุ่ ม 6,492 ราย/เพิ่มพื้นที่
กระทรวงมหาดไทย)
แรงงานที่ อพ ยพ กลั บ ปลู ก ป่ า ไม่ น้ อ ยกว่ า
ท้องถิ่น
25,759 ไร่
โครงการภายใต้แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จำนวน 3 โครงการ
3) โค รงก ารพั ฒ น าธุ ร กิ จ 169.885 สิงหาคม 2563 – ฝึ ก อบรมสมาชิ ก ศู น ย์ เพิ่มการจ้างงานใน
บริการดิน และปุ๋ย เพื่ อ ชุม ชน
กันยายน 2564 จัดการดินปุ๋ยชุมชนให้มี ธุรกิจบริการดินและ
(One Stop Service) (ก รม
องค์ความรู้
ปุ๋ยเพื่อชุมชน
ส่งเสริมการเกษตร กระทรวง
ด้านเทคโนโลยี
ประมาณ 2,364 คน/
เกษตรและสหกรณ์)
และนวั ต กรรมในการ ลดต้นทุนการใช้
ตรวจวิเคราะห์ดินและใช้ ปุ๋ยเคมีในพืช
ปุ๋ย รวมทั้งขยายผลไปยัง เศรษฐกิจต่าง ๆ
พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
20 หรือประมาณ
18,000 ตัน
(253 ล้านบาท)
4) โครงการ
15.000
กรกฎาคม
สร้างต้นแบบพื้นที่
ประเทศไทยมี พื้ น ที่
พื้นที่ทอ่ งเทีย่ วปลอดภัย
– ธั น ว า ค ม ท่ อ งเที่ ย วให้ เป็ น พื้ น ที่ ท่ องเที่ ยวต้ น แบ บ
สำหรับนักท่องเทีย่ ว (Safety
2563
ปลอดภัย
สำหรับ เป็ น ตั ว อย่ า ง
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Zone)
(กรมการท่องเทีย่ ว
กระทรวงการท่องเทีย่ วและ
กีฬา)

5) โครงการพั ฒ นาศัก ยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้
ด้านสัตว์ป่า
(กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)

งบประมาณรวมทัง้ สิน้
(จำนวน 5 โครงการ)

741.588

สำหรับนักท่องเที่ยว
5 พื้นที่ ได้แก่ ย่านเมือง
เก่ า น่ า น หาดบางแสน
ชลบุ รี เอเชี ย ที ค ชุ ม ชน
บ้านไร่กองขิง เชียงใหม่
และเยาวราช
รวมถึ ง ฝึ ก อบ รมเรื่ อ ง
ความปลอดภัย
และสุขอนามัย
ให้ผู้ประกอบการ
และร้านค้าต่าง ๆ
สิงหาคม 2563 – ปรับปรุงโครงสร้าง
สิงหาคม 2564 พื้ น ฐาน และสิ่ ง อำนวย
ความสะดวก
ให้ ได้มาตรฐาน/จ้างงาน
ในชุมชนท้องถิ่น
รอบพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
1,250 คน เพื่อให้ความรู้
ในแหล่งท่องเที่ยว/
พัฒนามาตรฐานกิจกรรม
ดูนกและเดินป่าในพื้นที่
อนุรักษ์สัตว์ป่า

ให้พื้นที่ท่องเที่ยว
อื่น ๆ/รายได้กระจาย
สู่เศรษฐกิจฐานราก

ยกระดับ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
คุ ณ ภ า พ เพื่ อ ก า ร
เรี ย นรู้ ด้ า นสั ต ว์ ป่ า /
เกิด การจ้างงานและ
สร้ า งรายได้ ให้ กั บ
ชุมชนท้องถิ่น
โดยรอบ
เช่น ผู้ให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยว
(มัคคุเทศก์)
1,250 คน
ผู้ประกอบการ
ก่ อ สร้ า งในท้ อ งถิ่ น
จำนวน 125 ราย

15,520.096 ล้านบาท

12. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการ
ทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 8
คณะรัฐ มนตรี มีมติรับ ทราบรายงานผลสั มฤทธิ์ของการปฏิ บัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From
Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 8 ตามที่สำนักงาน ก.พ.
เสนอ โดยสรุปข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ซึ่ง การรายงานในครั้งนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดได้มีการรายงาน
ข้อมูล เพิ่มเติม รวมจำนวนส่วนราชการทั้งหมด 148 ส่ วนราชการ โดยครั้งนี้ ได้รับข้อมูลจาก 147 ส่วนราชการ
คิดเป็นร้อยละ 99 ของส่วนราชการทั้งหมด (148 ส่วนราชการ) สรุปข้อมูลดังนี้
1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work From Home)
1.1 ส่ ว นราชการร้ อ ยละ 84 (122 ส่ ว นราชการ) มี ก ารมอบหมายให้ ข้ า ราชการและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ และส่วนราชการร้อยละ 37 (54 ส่วนราชการ) กำหนดให้มี
จำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งร้อยละ 50 ขึ้นไป (ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมี 55 ส่วน
ราชการ คิดเป็นร้อยละ 38) โดยในจำนวนนี้มีส่วนราชการร้อยละ 14 (21 ส่วนราชการ) มอบหมายให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา) ทั้งนี้ มีการมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้านใน
หลายรูปแบบ เช่น ปฏิบัติงานที่บ้านสลับกับการมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของส่ วนราชการ วันเว้นวัน สัปดาห์ละ
1 วัน สัปดาห์ละ 2 วัน สัปดาห์เว้นสัปดาห์ เป็นต้น
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1.2 ส่วนราชการร้อยละ 17 (25 ส่วนราชการ) มีการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมี 23 ส่วนราชการ คิดเป็น
ร้อยละ 16) ทั้งนี้ มีส่วนราชการที่มีนโยบายให้สิ้นสุดการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2563 ได้แก่ กระทรวงการคลัง
2. การเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ
2.1 ส่ ว นราชการกำหนดให้ ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ เ หลื่ อ มเวลาการปฏิ บั ติ ง าน
เมื่ อ จำเป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ งานในสถานที่ ตั้งของส่ ว นราชการ โดยส่ ว นใหญ่ ร้อ ยละ 46 กำหนดการเหลื่ อ มเวลาการ
ปฏิ บั ติ งานเป็ น 3 ช่ ว งเวลา คื อ เวลา 7.30 – 15.30 น. เวลา 8.30 – 16.30 น. และเวลา 9.30 – 17.30 น.
ส่วนราชการร้อยละ 12 (17 ส่วนราชการ) กำหนดให้เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานมากกว่า 3 ช่วงเวลา และส่วนราชการ
ร้อยละ 16 (24 ส่วนราชการ) ไม่ได้กำหนดให้มีการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน
2.2 ส่วนราชการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามวันเวลา
ปกติ ในบางลั ก ษณะงาน โดยลั ก ษณะงานส่ ว นใหญ่ คือ งานให้ บ ริก ารประชาชน งานพิ จารณา อนุ มัติ /อนุ ญ าต
งานด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์ งานสนับสนุน เช่น การเงิน ธุรการรับ – ส่งเอกสาร เป็นต้น
3. แนวทางการบริหารงานของส่วนราชการ
3.1 การกำกับดูแลและบริหารผลการทำงาน ส่วนราชการร้อยละ 100 กำหนดให้มีระบบ
รายงานผลงานผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 52 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รายงานความก้าวหน้าของ
งานทั้งรายวันและรายสัปดาห์ ผ่าน Application LINE ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ Google Form
3.2 การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ส่วนราชการมีการนำระบบ
เทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ส นับสนุน การปฏิบัติงานโดยส่ วนใหญ่ เลือกใช้ Application LINE ร้อยละ 99 Application
Zoom ร้อยละ 69 Microsoft Team ร้อยละ 34 และ Cisco Webex ร้อยละ 27 ตามลำดับ
13. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาในการ
ทำงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติรั บ ทราบรายงานผลสั ม ฤทธิ์ข องการปฏิ บัติ งานนอกสถานที่ ตั้ง (Work from
Home) และการเหลื่ อ มเวลาในการทำงานในสถานที่ ตั้ ง ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ป ดาห์ ช่ ว งระหว่ า งวั น ที่
22 – 26 มิถุนายน 2563 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
สาระสำคัญของเรื่อง
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ภายใต้ ก ารกำกั บ ดู แ ลของกระทรวงการคลั งโดยสำนั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีจำนวน 55 แห่ง โดยผลสัมฤทธิ์ฯ ของรัฐวิสาหกิจในสัปดาห์ช่วงระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน
2563 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1. การปฏิบั ติงานนอกสถานที่ตั้งของรัฐ วิส าหกิจ (ปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักหรือสถานที่ตามที่
รัฐวิสาหกิจกำหนด)
รัฐวิสาหกิจ 39 แห่ง ยังคงดำเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง โดยมีรัฐวิสาหกิจ 16 แห่ง
ที่ให้พนักงานกลับมาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามปกติแล้ว เพิ่ มขึ้น 2 แห่ง จากสัปดาห์ก่อนหน้า (ช่วงระหว่างวันที่
15 – 19 มิ ถุ น ายน 2563) ทั้ ง นี้ จากจำนวนพนั ก งานและลู ก จ้ า งของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ทั้ งหมดจำนวน 272,540 คน
มีพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งจำนวน 31,032 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 11
2. การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ (การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา)
รัฐ วิส าหกิจ 32 แห่ ง ยั งคงดำเนิ น นโยบายการปฏิ บั ติงานเหลื่ อมเวลา โดยมี รัฐ วิส าหกิ จยกเลิ ก
นโยบายการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาเพิ่มขึ้น 1 แห่งจากสัปดาห์ก่อนหน้า (ช่วงระหว่างวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2563)
โดยมีช่วงเวลาเริ่มปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 10.30 น.
3. แนวทางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิส าหกิจ ที่ยังคงดำเนิ น นโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ทั้งเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน ซึ่งรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีการกำกับ ติดตาม และ
บริหารผลการปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชัน Line ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการติดตามงานและการลงเวลา
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ปฏิบัติงานที่องค์กรพัฒ นาขึ้นเอง โดยรัฐวิสาหกิจยังคงใช้แอปพลิ เคชัน Line มาสนับสนุนการปฏิบัติงานมากที่สุด
ทั้ งนี้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ข้ อ เสนอแนะในการปฏิ บั ติ งานนอกสถานที่ ตั้ ง ว่า ควรเตรี ย มอุ ป กรณ์ แ ละระบบเพื่ อ รองรั บ
การปฏิ บั ติงานนอกสถานที่ตั้งให้ เพี ยงพอ และควรพัฒ นาระบบการปฏิบัติงานขององค์กรให้ สามารถรองรับการ
ปฏิบั ติงานนอกสถานที่ตั้งได้ ซึ่งรวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งควรพิจารณาลักษณะงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งเท่านั้น เช่น การให้บริการประชาชน และสำหรับ
งานอื่นที่ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง ควรพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งแทน
14. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา
คณะรัฐ มนตรีมี มติรั บ ทราบรายงานความก้าวหน้ าการช่ว ยเหลื อ เยียวยาผู้ ได้ รับ ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอดังนี้
สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง
ตามที่ ได้ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ค นร้ ายกราดยิ ง ประชาชนในพื้ น ที่ จั งหวั ด นครราชสี ม า เมื่ อ วั น เสาร์ ที่
8 กุม ภาพั น ธ์ 2563 โดยมี จ ำนวนผู้ ได้รั บ ผลกระทบจากเหตุก ารณ์ จำนวน 95 ราย โดยแบ่ งเป็ น 2 กลุ่ ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 กรณีเสียชีวิต จำนวน 27 ราย กลุ่มที่ 2 กรณีได้รับบาดเจ็บ จำนวน 68 ราย ในการนี้ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงขอรายงานความก้าวหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่
จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
1. การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ (ด้านอาชีพ)
- การขอบรรจุ เข้า รับ ราชการทหาร 19 ราย ได้รับ บรรจุ จำนวน 2 ราย รออนุ มัติ จำนวน
13 ราย สละสิทธิ จำนวน 3 ราย รอความเห็นทางการแพทย์ จำนวน 1 ราย
- การขอบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ 6 ราย ได้รับบรรจุ จำนวน 1 ราย ไม่ผ่านคุณสมบัติ จำนวน
1 ราย และขอเพิ่มเติม จำนวน 4 ราย
- การขอบรรจุเข้ารับราชการครู จำนวน 2 ราย ได้รับอนุมัติ จำนวน 1 ราย อยู่ระหว่างรอผล
จำนวน 1 ราย
- การขอบรรจุแพทย์โรงพยาบาลพิษณุโลกหลังศึกษาจบ จำนวน 1 ราย อยู่ระหว่างการรอผล
การพิจารณาจากกระทรวงสาธารณสุข
- การขอบรรจุเป็นลูกจ้างประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 1 ราย อยู่ระหว่างการ
รอจัดสรรงบประมาณ
- การขอบรรจุ เ ป็ น พนั ก งานการไฟฟ้ า สาขาหนองแซง จั ง หวั ด สระบุ รี จำนวน 1 ราย
อยู่ระหว่างการพิจารณาจากการไฟฟ้า
- การขอบรรจุพ นั ก งานดับ เพลิงเทศบาลตำบลสำโรงกลาง จัง หวัด สมุท รปราการ จำนวน
1 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาจากเทศบาลตำบลสำโรง
2. การช่วยเหลือด้านการศึกษา
- ความต้องการศึกษาต่อ จำนวน 7 ราย 5 ครอบครัว ปัจจุบันได้ศึกษาต่อตามความต้องการ
และได้ประสานโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อให้เด็กเข้ารับการศึกษาต่อเมื่อศึกษาจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- ความต้ อ งการทุ น การศึ ก ษาจนจบปริ ญ ญาตรี จำนวน 34 ราย 26 ครอบครั ว ได้ รั บ
ทุนการศึกษาจากกระทรวงกลาโหม 29 ทุน และบริษัท AIS มอบทุนการศึกษาแก่บุตรผู้เสียชีวิตจนจบปริญญาตรี
จำนวน 8 ราย และกระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ที่จังหวัดนครราชสีมามีมติให้ให้ต้นสังกัดของแต่ละหน่วยงานการศึกษาพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยานักเรียน
เป็นกรณีพิเศษ เมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563
3. การช่วยเหลือด้านสุขภาพ
- ด้านร่างกาย ปัจจุบันมีผู้ได้รับบาดเจ็บนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล จำนวน 2 ราย ได้แก่
โรงพยาบาลสมเด็ จ พระปิ่ น เกล้ าและโรงพยาบาลตำรวจ โดยรวมอาการดี ขึ้ น และผู้ ได้ รับ บาดเจ็ บ ที่ อ อกจาก
โรงพยาบาล จำนวน 3 ราย เข้ารับการกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกายอย่างต่อเนื่อง
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- ด้ า นจิ ต ใจ ผู้ ได้ รั บ ผลกระทบ จำนวน 68 ราย ได้ รับ การดู แ ลด้ า นจิ ต ใจปั จ จุ บั น มี ผู้ ได้ รั บ
ผลกระทบและสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดมีสุขภาพจิตดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้
4. ด้านที่อยู่อาศัย
- ความต้องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย จำนวน 6 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5
ราย ส่วนอีก 1 ราย ไม่สามารถดำเนิ นการได้เนื่องจากอาศัยอยู่บ้านเช่าที่ใกล้กับสถานที่ทำงาน ประกอบกับ ผู้รับ
ผลกระทบรายนี้มีบ้านเป็นของตนเองอยู่ต่างอำเภอและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีอยู่แล้ว ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒ นา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เสนอให้เช่าโครงการบ้านเช่าราคาพิเศษ เริ่มต้นที่ 999 บาท ซึ่งเป็นโครงการจาก
การเคหะแห่งชาติแล้ว แต่ผู้ได้รับผลกระทบแจ้งว่าโครงการนั้นอยู่ไกลจากที่ทำงานปัจจุบัน
5. ด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ
ผู้ได้รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์ มีบุตรพิการ 1 คน (ออทิส ติก) มีความประสงค์ให้ บุตรได้รับ
การศึกษาสำหรับคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิการ เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการศึกษา
สำหรับเด็กพิการ และพัฒนาบุคลากรครูแนะแนวการศึกษาพิเศษ ครูผู้สอนและให้คำปรึกษาผู้ปกครองเด็กพิการให้
สามารถจัดการศึกษา การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล (IEP) รวมทั้งการพัฒนาผู้ปกครองให้เป็นครูที่มีทักษะ
ในการช่วยพัฒนาเด็กพิการ
ต่างประเทศ
15. เรือ่ ง การลงนามพิธสี ารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผา่ น
ประเทศทีส่ ามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง
ราชอาณาจักรไทยและสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น ชอบต่อการลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบ
สำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมอนุมัติ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในพิธีสารฯ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความ
จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างพิธีสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้
ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2558 เรื่องการจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
ตามข้อ 4.8) ด้วย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
ร่างพิธสี ารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่าน
ประเทศที่ ส ามระหว่า งประเทศไทยและสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ระหว่า งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทยและสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงควบคุม
คุณภาพและตรวจกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับลงนามเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2547 โดยมีสาระสำคัญ
ดังนี้
1. ผลไม้ที่นำเข้าและส่งออกของทั้งสองฝ่ายจะต้องเป็นผลไม้ที่ได้รับอนุญาตระหว่างกัน โดยจะต้อง
จัดส่งข้อมูลทะเบียนรายชื่อสวน และโรงคัดบรรจุ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ ผลไม้ต้องได้รับการ
บรรจุในผลิตภัณฑ์ใหม่ สะอาด และอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้ควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง
2. ก่อนการส่งออก หน่วยงานผู้รับผิดชอบของไทยและจีนจะสุ่มเก็บตัวอย่างของผลไม้เพื่อตรวจสอบ
และจะออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเมื่อสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้ควบคุมอุณหภูมิ
จะต้องถูกปิดผนึก ในใบรับรองสุขอนามัยพืชจะต้องระบุหมายเลขตู้สินค้า รวมทั้งหมายเลขกำกับการปิดผนึก โดย
ใบรับรองฯ จะมีอายุ 10 วัน ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะต้องส่งสำเนาใบรับรองฯ ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
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ใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ก่อนสินค้าจะเข้าด่านของทั้งสองประเทศ โดยห้ามมิให้มีการเปิดตู้ผลไม้ระหว่าง
การขนส่งผ่านประเทศที่สาม โดยจุดส่งออกและจุดนำเข้าของทั้งสองฝ่าย ปรากฏตามภาคผนวกของพิธีสาร ดังนี้
2.1 จุดนำเข้าและจุดส่งออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน
(1) โหย่วอี้กว่าน
(2) โม่ฮาน
(3) ตงชิง
(4) สถานีรถไฟผิงเสียง
2.2 จุดนำเข้าและส่งออกของราชอาณาจักรไทย
(1) เชียงของ
(2) มุกดาหาร
(3) นครพนม
(4) บ้านผักกาด
(5) บึงกาฬ
3. เมื่ อผลไม้ถึงด่านนำเข้า เจ้าหน้าที่จะดำเนิ นการตรวจสอบและกักกัน ณ ด่านนำเข้า โดยจะ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการปิดผนึกตู้สินค้า ใบรับรอง สุขอนามัยพืช เอกสารที่เกี่ยวข้อง และความสมบูรณ์ของ
ตู้ระวางสินค้า และจะมีการปล่อยสินค้าภายหลังจากสุ่มตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบและกักกันแล้ว หากตรวจพบว่า
สินค้าไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุไว้ในใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือการปิดผนึกไม่สมบูรณ์ หรือมีการปลอมปนผลไม้
จากประเทศอื่น สินค้าจะถูกปฏิเสธการนำเข้าหรือถูกทำลายทิ้ง ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายจะต้อง
แจ้งข้อมูลปั ญหาการปฏิ บั ติที่ไม่สอดคล้องให้ แต่ละฝ่ายทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อสื บค้นหาสาเหตุและ
กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป
4. ในกรณีที่สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง สองฝ่ายสามารถหารือและปรับแก้ไขข้อกำหนดตาม
พิธีสารฉบับนี้ได้ โดยพิธีสารฉบับนี้มีผลบัง คับใช้ทันทีที่มีการลงนามและมีผลต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี และจะต่อ
อายุต่อไปอี 3 ปี โดยอัตโนมัติ จนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะมีจดหมายแจ้งความประสงค์ที่จะยกเลิกพิธีสารฉบับนี้ให้อีก
ฝ่ายหนึ่งทราบไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุ
5. พิธีสารว่าด้วยข้อกำหมดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการขนส่ งผลไม้ไทยที่ส่งออก
ผ่ านประเทศที่ส ามเข้าสู่ ส าธารณรั ฐ ประชาชนจีน ฉบั บ ลงนามเมื่ อวันที่ 24 มิ ถุนายน 2552 และพิ ธีส ารว่าด้ ว ย
ข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับลงนามเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 จะถูกยกเลิกเมื่อมีการลงนามพิธีสารฉบับนี้
16. เรือ่ ง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ และการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ และกาประชุมสุดยอดอาเซียนบวก
สาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลการ
ประชุมไปปฏิบัติและติดตามผลการประชุม ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
กต. รายงานว่า การประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ และการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม
สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 14 เมษายน
2563 โดยมีนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนามเป็นประธาน และมีนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญ
ได้ ดังนี้
1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุข
1.1 การจัด ตั้งกองทุ น อาเซีย นเพื่ อ รับ มื อ กั บ โควิด -19 (COVID-19 ASEAN Response
Fund) ประเทศไทยได้ผ ลั กดัน ให้ มีการจั ดตั้งกองทุนดังกล่ าว ซึ่งจะระดมทุ นจากกองทุ นเพื่ อการพั ฒ นาอาเซียน
กองทุนความร่วมมืออาเซียนบวกสาม กองทุนความร่วมมืออาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุน
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จากภาคีภายนอกอื่น ๆ เพื่อใช้ในการจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 และอุปกรณ์การแพทย์ต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนายาและวัคซีน นอกจากนี้ ประเทศไทยจะมอบชุดตรวจโควิด -19 (แบบ RT-PCR) ที่ผลิตในประเทศไทย
และผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลแล้วให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศละ 10,000 ชุด เพื่อเป็นการ
เริ่มต้นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมของอาเซียน
1.2 การประสานความร่วมมือของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม ดังนี้
1.2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกและศูนย์ต่าง ๆ ของอาเซียนที่มีอยู่ เช่น
เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของอาเซียน ศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่ อความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ เพื่อต่อสู้กับโรคโควิด-19
1.2.2 เตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในอนาคต
1.2.3 จัดทำคู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของอา
เวียนและจัดตั้งคลังสำรองอุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับภูมิภาค
1.2.4 ประเทศบวกสามมีข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านสาธารณสุขกับ อาเซีย น เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขของอาเซียนบวกสาม สาธารณรัฐเกาหลีสนับสนุนให้จัดตั้งกลไกการหารือระหว่างรัฐมนตรีสาธารณสุขของ
อาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุ่นสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านโรคติดเชื้อ
1.3 การแลกเปลี่ย นข้อ มูล และแนวปฏิบั ติ ด้านการป้ องกันการควบคุมโรค การรักษา
การศึกษาและวิจัยยาและวัคซีน การปรับเปลี่ยนนโยบายของประเทศสมาชิก การส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส ตลอดจนการต่อต้านข่าวปลอม ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมในการพัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุข เช่น ระบบการแพทย์ทางไกล
2. การบรรเทาผลกระทบและการเตรียมการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและสังคม
2.1 ด้านการค้าและการลงทุน
2.1.1 การรักษาตลาดที่เปิดกว้างต่อการค้าและการลงทุนรวมถึง การรักษาความ
เชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทาน
2.1.2 การผลักดันให้มีการลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
ภายในปีนี้
2.1.3 การหารือกันอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะใช้ มาตรการและข้อจำกัดต่าง ๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น การปิดชายแดน
2.1.4 การเร่งรัด การดำเนิ น การตามข้ อ ตกลงทางเศรษฐกิ จ ของอาเซี ย นและ
สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยประเทศไทยส่งเสริมให้มี
การจัดการเจรจาการค้า ระหว่างผู้ประกอบการผ่านระบบการประชุมทางไกลและการจัดงานแสดงสิน ค้าเสมือนจริง
รวมทั้งการใช้เศรษฐกิจ ดิจิทัล และพาณิช ย์อิเล็กทรอนิกส์ ในภูมิภาคมากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนเชื่อมโยงระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้มาตรฐานรหัสคิวอาร์ (Quick Response Code: QR
Code)
2.2 การใช้กลไกภายใต้ความร่วมมืออาเซี ยนบวกสาม เช่น การใช้มาตรการริเริ่มเชียงใหม่
ไปสู่การเป็นพหุภาคีในการส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงินของภูมิภาคที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ใช้ประโยชน์จากองค์กร
สำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค
2.3 การจัดทำแผนฟื้นฟูภ ายหลังการระบาด จะมีการหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนฟื้นฟู
ดังกล่าวต่อไปในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
3. การให้ความช่วยเหลือคนชาติอาเซียน โดยให้อิงแนวปฏิบัติอาเวียนว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ
ในภาวะฉุกเฉินโดยคณะทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนในประเทศที่สามแก่คนชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนใน
สถานการณ์วิกฤต
4. การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคต
4.1 ประเทศไทยได้เสนอหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันต่อความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

22
4.2 ที่ประชุมย้ ำถึงการส่งเสริม ความร่วมมือ กับภาคีภ ายนอกและความร่วมมือ ระหว่าง
ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
17. เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 13
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสาร “ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นเพื่อการบรรลุ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างบูรณาการ ในการประชุมรัฐม นตรี
ต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 และหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ ของไทย ให้ กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้ โดยไม่ต้องนำเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง พร้อมอนุมัติให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 และเป็นผู้ร่วมให้การ
รับรองร่างเอกสารดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสำคัญของร่างเอกสาร “ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นเพื่อการบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้ าและการเสริมสร้างความสั มพัน ธ์ทางเศรษฐกิจอย่างบูรณาการ” ย้ำความสำคัญ ของการพัฒ นาหลั กประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคระบาดในอนาคต โดย
ตั้งเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกบรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใน ค.ศ. 2030 พร้อมชื่นชมความคืบหน้า
ของการดำเนินการในเรื่องนี้ และแสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันแลกเปลี่ยนข้อมูล นโยบาย การวิจัยและพัฒ นา
วัคซีนและเวชภัณฑ์ การพัฒนาระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภ าพและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยญี่ปุ่นเสนอให้
เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ทางเทคนิ ค และการจั ด การหาอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ใ ห้ แ ก่ ป ระเทศลุ่ ม น้ ำ โขงเป็ น จำนวน 33
ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศ
สมาชิกจะร่วมมือกันรักษาห่วงโซ่การผลิต เปิดตลาดและเส้นทางคมนาคมขนส่ง รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร
สอดคล้องตามกฎระเบียบขององค์การการค้าโลกเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน การส่งเสริมความ
โปร่งใสและความยั่งยืนของแหล่งเงินทุนที่จะนำมาใช้ดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยประเทศสมาชิกแสดงความชื่นชม
ญี่ปุ่นที่ได้จัดตั้งโครงการเงินกู้เพื่อสนับสนุนการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19 Crisis Response Emergency Support Loan) จำนวนเงินประมาณ 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในระยะเวลา 2 ปีข้างหน้า รวมทั้งข้อริเริ่มเงินกู้และการลงทุนสำหรับ
อาเซียน (Overseas Loan and Investment for ASEAN) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน สนับสนุน
สตรีและธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และการลงทุนโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
แต่งตั้ง
18. เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งเลขาธิการองค์การทีป่ รึกษากฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา (Asian-African
Legal Consultative Organization-AALCO)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
1. เห็นชอบให้เสนอ นายกมลินทร์ พินิจภูวดล เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งจากประเทศไทยเพื่อดำรง
ตำแหน่ ง เลขาธิ ก ารองค์ ก ารที่ ป รึ ก ษากฎหมายแห่ ง เอเชี ย และแอฟริ ก า (Asian-African Legal Consultative
Organization-AALCO)
2. ให้ กต. ดำเนินการรณรงค์หาเสียงเพื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐสมาชิกก่อนการเลือกตั้ง
สาระสำคัญของเรื่อง
กต. รายงานว่า
1) AALCO เป็นองค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2499 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ
สนับ สนุน ให้ กลุ่มประเทศในเอเชียและแอฟริกามีบทบาทในการประมวลและพัฒ นากฎหมายระหว่างประเทศให้
สอดคล้องกับท่าทีและประโยชน์ของภูมิภาค โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นรัฐสมาชิกของ AALCO ตั้งแต่ปี 2504 และ
เคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของ AALCO สมัยที่ 8 (2509) และสมัยที่ 26 (2530) ทั้งนี้ ประเทศไทยให้
ความสำคั ญ และใช้ป ระโยชน์ จ ากเวที ดังกล่ าว ซึ่ งเป็ น เวที ด้ านกฎหมายระหว่างประเทศเวที เดี ยวที่ มี รัฐ สมาชิ ก
ครอบคลุมสมาชิกของสหประชาชาติจากเอเชียและแอฟริ กา จึงเป็นกลไกที่ไทยสามารถร่วมกับรัฐสมาชิกพิจารณา
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กำหนดท่ า ที ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ผลประโยชน์ ข องภู มิ ภ าคทั้ งสองและเป็ น ช่ อ งทางสำคั ญ ในการผลั ก ดั น วาระและ
ผลประโยชน์ของไทยกับรัฐสมาชิกจากแอฟริกาด้วย
2) เลขาธิ ก าร AALCO คนปั จ จุ บั น [ศาสตราจารย์ ดร. เคนเนดี แกสธอร์ น (Professor
Dr. Kennedy Gastorn)] ชาวแทนซาเนี ย จะหมดวาระการดำรงตำแหน่ ง ในวั น ที่ 14 สิ ง หาคม 2563 สำนั ก
เลขาธิการ AALCO จึงได้มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งเลขาธิการ AALCO คนใหม่ เพื่อดำรงตำแหน่งระหว่างปี
2563-2567 สำนักเลขาธิการ AALCO จึงขอให้รัฐสมาชิกในเอเชียเสนอชื่อบุคคลสัญชาติของตนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์ หรือ (2) เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารและกฎหมาย เพื่อสมัคร
รับเลือกตั้งตำแหน่งเลขาธิการ AALCO โดยคาดว่าการเลือกตั้งเลขาธิการ AALCO คนใหม่จะจัดขึ้นในการประชุมสมัย
พิเศษภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ สาธารณรัฐอินเดีย
3) กต. แจ้ ง ว่ า ในระยะเวลา 64 ปี ที่ ผ่ า นมาตั้ ง แต่ ก ารจั ด ตั้ ง AALCO นั้ น ยั ง ไม่ เคยมี ค นไทย
ดำรงตำแหน่ งเลขาธิการของ AALCO รวมทั้งปัจจุบันยังไม่มีรัฐสมาชิกใดส่ งผู้ส มัครรับเลื อกตั้ง จึงเป็นโอกาสดีที่
ประเทศไทยจะพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งเลขาธิการดังกล่าว รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรไทยดำรง
ตำแหน่งบริหารในองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่างประเทศ (5S) พ.ศ. 2561-2580 ที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกำหนดมาตรฐานสากลด้าน
กฎหมายระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติ อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือที่
สร้างสรรค์ระหว่างประเทศไทยกับ AALCO และรัฐสมาชิกอื่นอีกด้วย
4) กต. ได้ส อบถามความเห็ น หน่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้ องกั บ ภารกิจ ของ AALCO เช่ น สำนั กงานศาล
ยุติ ธ รรม สำนั ก งานอั ย การสู งสุ ด สำนั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ งชาติ กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม
กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พบว่า ไม่มีหน่วยงานใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อในการสมัคร
รับ เลือกตั้งตำแหน่ งดังกล่ าว กต. จึงได้สรรหาบุคคลที่เหมาะสม ได้แก่ นายกมลินทร์ พินิจภูวดล เป็นผู้ส มัครรับ
เลือกตั้งจากประเทศไทยเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการ AALCO เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขานิติศาสตร์ โดยเฉพาะ
กฎหมายระหว่างประเทศด้านการค้าและการลงทุน และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มี
ข้อขัดข้องกับการเสนอชื่อดังกล่าว
19. เรื่อง การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Deputy Chief
Executive Officer, DCEO) ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังนี้
1. แต่งตั้งนายสุพัฒ น์ นภานพรัตน์แก้ว วิศวกรปิโตรเลียมชำนาญการพิเศษ กองเทคโนโลยีการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียม สังกัดกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Deputy
Chief Executive Officer, DCEO) ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
2. ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ที่องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ให้นายสุพัฒน์ นภานพรัตน์แก้ว ได้รับการ
พิจารณาความดีความชอบจากทางราชการต้นสังกัดด้วย และในกรณี ที่จำเป็น พน. อาจให้ กลับมาปฏิบัติงานใน
หน่วยงานต้นสังกัดก่อนระยะเวลาที่สั่งให้ไปสิ้นสุดลงเพื่อประโยชน์แก่ราชการได้ ทั้งนี้ ในระหว่างที่ไปปฏิบัติงานให้
ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการจากองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียโดยไม่รับเงินเดือนจากทางราชการ
สาระสำคัญของเรื่อง
พน. รายงานว่า
1) รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซียได้ร่วมกันจัดตั้งองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
ขึ้ น เพื่ อ ร่ ว มกั น แสวงประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรปิ โตรเลี ย มในพื้ น ที่ พั ฒ นาร่ว มไทย-มาเลเซี ย โดยโครงสร้า งการ
บริหารงานองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียกำหนดให้มีการสลับหมุนเวียนตำแหน่งหัวหน้าและรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหารขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซียระหว่างคนไทยและคนมาเลเซียทุก ๆ 4 ปี
2) เนื่องจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซียที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง จะดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2563 จึง
จะต้องมีการแต่งตั้ง นายสุพัฒน์ นภานพรัตน์แก้ว ให้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารขององค์กรร่วม
ไทย-มาเลเซียวาระต่อไป วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2567 โดยการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและ
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รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลทั้งสองก่อน องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียจึงจะ
สามารถทำการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้
3) พน. พิจารณาแล้ วเห็ น ว่านายสุ พัฒ น์ นภานพรัตน์แก้ว วิศวกรปิโตรเลียมชำนาญการ พิเศษ
กองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม สังกัดกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรง
ตำแหน่งรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Deputy Chief Executive Officer, DCEO) ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
เนื่องจากมีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต
(Production Sharing Contract, PSC) รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
20. เรื่อ ง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือ นสามัญ ให้ ด ำรงตำแหน่งประเภทวิช าการระดับ ทรงคุณ วุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
1. นางธีรพร สถิรอังกูร พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ (ด้านการพยาบาล) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพทรงคุณวุฒิ (ด้านการพยาบาล) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563
2. นายพงศธร พอกเพิ่มดี ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
21. เรื่อ ง เพิ่มเติม องค์ป ระกอบของคณะกรรมการอำนวยการเพื่อ พัฒ นาประเทศไทยให้เป็น ศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ (นโยบาย Medical Hub)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข เสนอการเพิ่ ม เติ ม องค์ ป ร ะกอบของ
คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ดังนี้
1. เพิ่ ม เติ ม องค์ ป ระกอบกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการเพื่ อ พั ฒ นาประเทศไทยให้ เป็ น
ศูน ย์ กลางสุ ขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ซึ่งคณะรัฐ มนตรีได้มีมติ แต่งตั้งเมื่อวัน ที่ 1 ตุล าคม 2562
จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่
1.1 อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1.2 อธิบดีกรมอนามัย
1.3 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
2. ขอเปลี่ ย นชื่ อ กรรมการในคณะกรรมการดั ง กล่ า ว จากเดิ ม “ประธานสมาพั น ธ์ ส ปาไทย”
เป็น “ประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย”
โดยมีอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคงเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
22. เรื่อง ขอปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการอำนวยการโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเสนอการปรั บ ปรุ ง องค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการอำนวยการโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ได้รับมอบหมาย จากเดิม ตำแหน่ง “กรรมการ”
เป็นตำแหน่ง “กรรมการและเลขานุการ”
2. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จากเดิม ตำแหน่ง “กรรมการ” เป็น
ตำแหน่ง “กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ”
3. ผู้แทนสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ จากเดิม
ตำแหน่ง “กรรมการ” เป็นตำแหน่ง “กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ”
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4. เปลี่ยนตำแหน่งของกรรมการจากการระบุชื่อ “นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์” เป็นตำแหน่ง “ที่ปรึกษา
ด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม”
โดยมีอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคงเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
23. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 196/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐ มนตรีป ระจำสำนัก นายกรัฐ มนตรี ปฏิบัติห น้าที่ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
คณะรั ฐมนตรี มีม ติรั บ ทราบคำสั่ งสำนัก นายกรัฐ มนตรี ที่ 167/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่ มเติ มคำสั่ ง
มอบหมายให้ ร องนายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี ป ระจำสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ตามที่ได้มีคำสั่ งสำนั กนายกรัฐ มนตรี ที่ 167/2562 เรื่อง มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐ มนตรี ป ระจำสำนั กนายกรั ฐ มนตรี ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นั้น
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่
167/2562 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดังนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกข้อ 4.1.4 ข้อ 4.2.3 และข้อ 4.3.1
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 1.1.12
“ข้ อ 1.1.12 คณะกรรมการประสานและกำกั บ การดำเนิ น งานป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์”
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 1.3.23
“ข้อ 1.3.23 คณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์”
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
24. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เสนอแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 3 คน ตามมาตรา
18 (3) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิม
จะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีการจับสลากตามมาตรา 20 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี โพชนุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการ
2. นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน
3. นายเจด็จ ธรรมธัชอารี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคประชาสังคม
โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
25. เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้ง
นายทวี พ งษ์ วิ ชั ย ดิ ษ ฐ เป็ น ผู้ ว่ า การการเคหะแห่ ง ชาติ โดยให้ ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนคงที่ เดื อ นละ 330,000 บาท
ค่าตอบแทนผันแปรไม่เกินร้อยละ 30 ของผลตอบแทนรวมในแต่ละปี และร่างสัญญาจ้างผู้บริหารพร้อมสิทธิประโยชน์
อื่ นที่ ผู้ ว่ าการการเคหะแห่ งชาติ จะได้ รั บตามเอกสารแนบท้ ายสั ญญา ทั้ งนี้ ให้ มี ผลตั้ งแต่ วั นที่ ลงนามในสั ญญาจ้ าง
เป็นต้นไป
..............

