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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (23 มิถุนายน 2563)  เวลา 09.00 น . ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล                          
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคล 
    สูญหาย พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่ 
    มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ฯ)  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
    (เพ่ิมเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่เด็กกระท าความผิดอาญา)  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
    บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการและค่าตอบแทน 
    บุคคล หรือสถาบันที่คณะกรรมการผู้ช านาญการมอบหมาย พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
    รวม 2 ฉบับ 
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียน 
    และบัตรประจ าตัวประชาชน รวม 5 ฉบับ 
     

เศรษฐกิจ - สังคม 
  8.  เรื่อง  การเพ่ิมเงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล   
    สารวัตร ก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย 
    รักษาความสงบ เป็นกรณีพิเศษ   
  9.  เรื่อง  การเสนอพ้ืนที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ 
  10.  เรื่อง  การกู้เงินเพ่ือบรรเทาการขาดสภาพคล่อง หรือเพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการ 
    ด าเนินกิจการทั่วไป จ านวน 2,000 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลัง 
    ค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย 
  11.  เรื่อง  การส่งคืนพ้ืนที่สวนป่าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เนื้อท่ี 366 ไร่ 78 ตารางวา  
    ให้กรมป่าไม้ เพ่ือน าพื้นที่เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย 
    รัฐบาล 
  12.  เรื่อง  การเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
    8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ี
    ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 
  13.  เรื่อง   สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563   
  14.  เรื่อง  ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
    ณ เดือนพฤษภาคม 2563   
  15.  เรื่อง  รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home)  และ
    การเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 6 
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  16.  เรื่อง  รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และ
    การเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ 
 

ต่างประเทศ 
 
  17.  เรื่อง  กรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง 
    ระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารของอาเซียน ภายใต้รัฐมนตรีอาเซียนด้าน
    การเกษตรและป่าไม ้
  18.  เรื่อง  การลงนามหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์ (Deed of Grant) และการส่งมอบ
    เรือลาดตระเวนจากสาธารณรัฐสิงคโปร์  
  19.  เรื่อง  การลงคะแนนรับรองข้อเสนอเลื่อนก าหนดจัดงาน World Expo 2020 Dubai  
  20.  เรื่อง  รายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยตามกฎหมาย 
    การค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ประจ าปี 2563 และการจัดท ารายชื่อตลาดที่มี
    การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศคู่ค้า (Notorious Markets) 
  21.  เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัส
    โคโรนา 2019 
  22.  เรื่อง  การจัดท าข้อตกลงการบริหารจัดการกองทุน UN COVID-19 Response and  
    Recovery Multi-Partner Trust Fund (UN COVID-19 MPTF) 
  23.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุมสุด
    ยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 
  24.  เรื่อง  รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน สมัยพิเศษ เกี่ยวกับผลกระทบของ
    โควิด-19 ต่อแรงงานและการจ้างงาน ผ่านระบบประชุมทางไกล  
    (Video  Conference) และการขอความเห็นชอบรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมระดับ
    รัฐมนตรีเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบของโควิด-19 ต่อแรงงานและการจ้างงาน 

แต่งตั้ง 
  25.  เรื่อง  รายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการต่าง ๆ  
    (จ านวน 4 ราย)  
  26.  เรื่อง  ขอเพ่ิมเติมองค์ประกอบในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ าแห่งชาติ  
  27.  เรื่อง  การแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
  28.  เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน   
  29.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
    และขนาดย่อม  
 
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้
บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้พิจารณาในประเด็นความจ าเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ ตามหมวด  2 
คณะกรรมการ ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับความเห็นของส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอ            
สภาผู้แทนราษฎรต่อไป และให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย  
   สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ   
  ก าหนดความผิดฐานกระท าทรมานและความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหาย มาตรการป้องกัน
การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย การเยียวยาผู้เสียหาย และการด าเนินคดีส าหรับความผิดดังกล่าว
เพ่ือให้เป็นไปตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่              
ย่ ายีศักดิ์ศรี  (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishing) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ 
(International Convention for the Protection of all Persons from Enforced disappearance) โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
  1. ก าหนดบทนิยาม “การทรมาน” “การกระท าให้บุคคลสูญหาย” “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” “ผู้ได้รับ
ความเสียหาย” และ “คณะกรรมการ”   
   2. ก าหนดฐานความผิดการกระท าทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย การก าหนดให้ไม่เป็น
ความผิดทางการเมือง ก าหนดให้สามี ภริยา บุพการี ผู้สืบสันดานของผู้เสียหายในกรณีกระท าให้บุคคลสูญหาย              
เป็นผู้เสียหายที่สามารถด าเนินการฟ้องร้องคดีได้    
  3. ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย ซึ่งมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธาน และมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพเป็นเลขานุการ รวมทั้งสมาชิกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสิทธิมนุษยชน 
แพทย์ และด้านจิตวิทยา รวมทั้งสิ้น 19 คน โดยมีอ านาจหน้าที่เชิงนโยบายเพ่ือวางแผนเกี่ยวกับการป้องกันและ             
การเยียวยาการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย นอกจากนี้ได้ก าหนดให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ าพ เป็น
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ   
  4. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานที่มีการจ ากัดเสรีภาพบุคคลต้องจัดท าบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัด
เสรีภาพ ก าหนดเกี่ยวกับเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ และก าหนดให้มีมาตรการระงับ            
การทรมานและเยียวยาความเสียหายเบื้องต้น   
  5. ก าหนดให้ความผิดตามพระราชบัญญัติในเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน
คดีพิเศษ และให้เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีอ านาจหน้าที่สืบสวนสอบสวนเป็นหลัก ยกเว้นกรณีเจ้าหน้าที่            
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตกเป็นผู้ต้องหา ให้ต ารวจเป็นผู้มีอ านาจสืบสวนสอบสวนแทน และหากเจ้าหน้าที่กรม
สอบสวนคดีพิเศษและต ารวจตกเป็นผู้ต้องหา ให้อัยการสูงสุดเป็นผู้มีอ านาจสืบสวนสอบสวนแทน รวมทั้งก าหนดให้
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นศาลที่มีเขตอ านาจ   
  6. ก าหนดระวางโทษความผิดฐานกระท าทรมาน และกระท าให้บุคคลสูญหาย ก าหนดเหตุบรรเทา
โทษ ก าหนดความผิดฐานสมคบคิด และฐานผู้มีส่วนร่วมในการกระท าผิด รวมทั้งก าหนดโทษแต่ผู้บังคับบัญชาที่ทราบ
การกระท าความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหายของผู้ใต้บังคับบัญชา แล้วไม่ด าเนินการป้องกันหรือระงับการกระท า
ความผิดนั้น  
  ทั้งนี้ ยธ. เสนอว่า เห็นควรด าเนินการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาเสร็จแล้วต่อไป โดย มี
เหตุผลดังนี้   
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   1. ในทางปฏิบัติยังพบว่า มีกรณีการกระท าทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหายเกิดขึ้นอยู่ใน
ประเทศไทย รวมถึงกรณีที่มีการร้องเรียนไปสังสหประชาชาติ โดยเฉพาะในประเด็น “การงดเว้นโทษ” (Impunity) 
ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาการกระท าทรมานและการ
กระท าให้บุคคลสูญหายโดยมุ่งเน้นให้มีการด าเนินการทั้งมาตรการป้องกัน ปราบปราม และเยียวยาผู้เสียหาย ซึ่งเป็น
มาตรการที่ส าคัญตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่
ย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment : CAT) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ 
(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance : ICPPED) 
รวมทั้งลดช่องว่างของกฎหมายที่ส่งผลให้การบังคับใช้และการด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ เพ่ิมขีดความสามารถใน
การขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรง และสร้างหลักประกันความเป็นธรรมให้กับประชาชน    
   2. ปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดความผิด บทลงโทษ รวมถึงมาตรการป้องกันและการเยียวยากรณี             
การกระท าทรมานและกระท าให้บุคคลสูญหายไว้ในกฎหมาย ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นการป้องกัน 
ปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น ท าให้การกระท าทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐลดลงหรือหมดไป ซึ่งจะช่วยพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม และยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลเพ่ิมมากขึ้น จะส่งผลให้ประชาชนมี
หลักประกันการคุ้มครองสิทธิที่มีมาตรฐานตามหลักสากล สร้างความเชื่อมั่นด้านกระบวนการยุติธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ า ลดการละเมิดสิทธิ อีกทั้งจะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในสังคมโลกอีกด้วย โดยกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ ยธ. จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงใช้งบประมาณ
และอัตราก าลังบุคลากรของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด าเนินการ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่ด าเนินงาน               
ตามหน้าที่อยู่แล้ว เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้น   
  3. ยธ. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ผ่านระบบกลาง 
www. lawamendment. go. th ร ะหว่ า งวั นที่  4  – 31  ธั นว าคม 2562  ผ่ าน เว็ บ ไซต์  www. rlpd. go. th 
www.humanrightscenter.go.th และ facebook webpage ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระหว่างวันที่            
4 – 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวใน 5 ภูมิภาค  
ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน องค์การระหว่างประเทศ นักวิชาการและผู้เสียหาย ใน
ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 
17 ธันวาคม 2562 ภาคใต้ ณ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ภาคกลาง ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 
25 ธันวาคม 2562 และภาคตะวันตก ณ จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2562 การประชุมของ                   
คณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 และการจัดเวทีประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ (เวทีส าหรับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ กรุงเทพมหานคร ยธ. ได้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
พร้อมทั้งได้เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าวตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว  
จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... มาเพ่ือ
ด าเนินการ   
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)             
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ฯ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  และให้ กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านัก
งบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  

http://www.lawamendment.go.th/
http://www.rlpd.go.th/
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  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิฯ   
   สามารถหักลดหย่อนได้เป็นจ านวน 2 เท่าของเงินที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้               
พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอ่ืน ๆ และเมื่อรวมกับเงินที่ได้รับยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรที่ก าหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้ของเงินที่ได้จ่ายตามกรณีที่ก าหนดไว้แล้ว ต้องไม่เกิน        
ร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่าย และหักลดหย่อนอ่ืน ๆ นั้น   
   2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิฯ  
  สามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่บริจาค ไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพ่ือ
การศึกษาหรือเพ่ือการกีฬาตามมาตรา 65 ตรี (3) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และเมื่อรวมกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตาม
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรที่ก าหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้ของรายจ่ายที่ได้จ่ายตามกรณี
ที่ ก าหนดไว้ แล้ ว  ต้ อง ไม่ เกินร้ อยละ 10 ของก า ไรสุทธิ ก่ อนหั กรายจ่ าย เ พ่ือการกุศลสาธารณะหรื อ                           
เพ่ือการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬาตามมาตรา 65 ตรี (3) (ข) แห่งประมวล
รัษฎากร   
  3. เงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สินหรือการขายสินค้า หรือการกระท าตราสารที่มาจากการ
บริจาคให้แก่มูลนิธิฯ ของบุคคลธรรมดาและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  
   ก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บุคคล
ธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า หรือ
ส าหรับการกระท าตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่มูลนิธิฯ โดยผู้โอนจะต้องไม่น าต้นทุนของทรัพย์สินหรือ
สินค้าซึ่งได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าวมาหักค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล   
   4. ช่องทางการบริจาคที่ได้รับการยกเว้นรัษฎากร  
   การบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร  
  5. ระยะเวลา  
  ส าหรับการบริจาคท่ีได้กระท าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565   
  ทั้งนี้ กค. เสนอว่า   
   1. มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปภัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เมื่อวันที่               
3 สิงหาคม 2561 เพ่ือเป็นการระลึกถึงพระมหากษตริย์ผู้ประเสริฐยิ่งและถวายราชสดุดีในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
ตลอดระยะเวลาที่ครองสิริราชสมบัติ    
   2. มูลนิธิฯ ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์                    
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐ รวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาล และสนับสนุน
การศึกษาภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานมูลนิธิฯ ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนไทยทั้งประเทศ  
   3. ประกอบกับมูลนิธิฯ มีรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้จากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เงินหรือทรัพย์สินที่รัฐบาลได้จัดสรรให้ หรือที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอ่ืน ๆ รวมถึงดอกผล
อันเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิฯ รายได้อันเกิดจากกิจกรรมของมูลนิธิฯ หรือรายได้อ่ืน ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่มิได้
มุ่งหมายเพ่ือการค้าหาก าไร อันเป็นการด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ   
  4. กค. พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือเป็นการเทิดทูนและถวายราชสดุดีในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และ
เพ่ือเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานของมูลนิธิฯ ซึ่งมุ่งสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และการศึกษาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์               
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมทั้งเพ่ือจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริจาคเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของมูลนิธิฯ 
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จึงสมควรก าหนดมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่มูลนิธิฯ โดยยกเว้นภาษีเงิน ได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม                 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บุคคลธรรมดา และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส าหรับการบริจาคเงิน
หรือทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร ที่ได้กระท าตั้งแต่วันที่                 
1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565   
  5. กค. ได้ด าเนินการจัดท าประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 
27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยเห็นว่ามาตรการทางภาษีดังกล่าว
จะมีผลท าให้รัฐจัดเก็บภาษีลดลงประมาณ 5 ล้านบาท แต่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีดังนี้  
    5.1 ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมสนับสนุนเงินทุนให้แก่มูลนิธิฯ                
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพด้านสาธารณสุขของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และลดรายจ่ายด้านสาธารณสุขของ
ประเทศ   
    5.2 สนับสนุนการด าเนินงานของมูลนิธิฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาส ให้มีสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเกณฑ์อายุเด็กใน
กรณีที่เด็กกระท าความผิดอาญา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา                
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่ง
ให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และให้กระทรวงยุติธรรม
รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ  และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย   
  ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
โดยเป็นการแก้ไขเกณฑ์อายุของเด็กที่ไม่ต้องรับโทษทางอาญา จากที่ปัจจุบันก าหนดไว้ไม่เกิน 10 ปี เป็นไม่เกิน 12 ปี 
และเกณฑ์อายุของเด็กที่ใช้มาตรการอ่ืนแทนการรับโทษทางอาญาจากเดิมก าหนดไว้เกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี             
เป็นเกิน 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ซึ่งการก าหนดเกณฑ์อายุของเด็กดังกล่าวสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และเป็นไปตามแผนการปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะที่
ประเทศไทยได้ตอบรับและให้ค ามั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2              
(พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563)  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ก าหนดให้เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับ
โทษ    
   2. ก าหนดให้เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปีแต่ยังไม่เกิน 15 ปี กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็น
ความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลมีอ านาจที่จะด าเนินการ ดังนี้    
    2.1 ว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไป    
    2.2 ถ้าศาลเห็นว่า บิดา มารดา หรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ ศาลจะมีค าสั่งให้  
มอบตัวเด็กนั้นให้แก่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไป โดยวางข้อก าหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองระวังเด็กนั้นไม่ให้
ก่อเหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลก าหนด    
   2.3 ในกรณีที่ศาลมอบตัวเด็กให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่
ตาม 2.2 ศาลจะก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติเด็กนั้นด้วยก็ได้   
   2.4 ถ้าเด็กนั้นไม่มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือมีแต่ศาลเห็นว่าไม่สามารถดูแลเด็กนั้น
ได้ หรือถ้าเด็กอาศัยอยู่กับบุคคลอ่ืนนอกจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และบุคคลนั้นไม่ยอมรับข้อก าหนดดังกล่าว
ใน 2.2 ศาลจะมีค าสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้อยู่กับบุคคลหรือองค์การที่ศาลเห็นสมควรเพ่ือดูแล อบรม และสั่งสอน             
ตามระยะเวลาที่ศาลก าหนดก็ได้ ในเมื่อบุคคลหรือองค์การนั้นยินยอม   
   2.5 ส่งตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียน หรือสถานฝึกและอบรม หรือสถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือฝึกและ
อบรมเด็ก ตลอดระยะเวลาที่ศาลก าหนด แต่อย่าให้เกินกว่าที่เด็กนั้นจะมีอายุครบ 18 ปี  
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4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องท่ีจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. . . . .  ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. ก าหนดให้ท้องที่จังหวัดนครราชสีมา เว้นแต่พ้ืนที่ตามที่ก าหนดในร่างกฎกระทรวงนี้เป็นบริเวณ
ห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพ่ือประกอบกิจการในอาคาร
หลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป เว้นแต่บริเวณการก่อสร้างอาคารตามท่ีก าหนด   
   2. ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพ่ือ
ประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่จะ
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด หรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพ่ือประกอบ
กิจการในอาคารหลังเดียวกัน หรือหลายหลังเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด   
  3. ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามท่ีก าหนด   
  4. ก าหนดให้อาคารที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ที่ก าหนดก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่
ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มี
ลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนด   
  5. ก าหนดให้อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้  
  ทั้งนี้ มท. เสนอว่า   
   1. เนื่องจากพ้ืนที่บางส่วนในจังหวัดนครราชสีมา สมควรก าหนดเป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท เพ่ือประโยชน์ในด้านการป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร เพ่ือใช้บังคับต่อจากประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทใน
พ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา ตามนัยมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 137 ตอนพิเศษ 132 ง ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563   
   2. โดยที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นการชั่วคราวมีก าหนด 1 ปี ประกอบ
กับพ้ืนที่บางส่วนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยข้อ 1. หากเห็นสมควรก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 13 ก าหนดให้
รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมีอ านาจออกกฎกระทรวงได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่
ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .... มาเพ่ือด าเนินการ  
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการและค่าตอบแทนบุคคล หรือสถาบันที่
คณะกรรมการผู้ช านาญการมอบหมาย พ.ศ. ....  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการและ
ค่าตอบแทนบุคคล หรือสถาบันที่คณะกรรมการผู้ช านาญการมอบหมาย พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้  
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. ก าหนดนิยามค าว่า “คณะกรรมการผู้ช านาญการ”   
   2. ก าหนดให้กรรมการในคณะกรรมการผู้ช านาญการได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มา
ประชุม ครั้งละ 2,400 บาท    
  3. ก าหนดให้ประธานคณะกรรมการผู้ช านาญการได้รับเบี้ยประชุมเพ่ิมขึ้นอีก 1 ใน 4 ของอัตราเบี้ย
ประชุมที่กรรมการนั้นมีสิทธิได้รับ (3,000 บาท)   
  4. ก าหนดให้บุคคลหรือสถาบันที่คณะกรรมการผู้ช านาญการมอบหมายให้เสนอความเห็นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเหมาจ่ายรายโครงการ
ตามท่ีคณะกรรมการผู้ช านาญการก าหนด แต่ไม่เกินโครงการละ 20,000 บาท โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด  
 
6. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และ
มูลนิธิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท
จ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณา
แล้ว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภา
ผู้แทนราษฎรต่อไป และรับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ . .) ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                
มีสาระส าคัญดังนี ้

ประเด็น สาระส าคัญ เหตุผล 
1. การจัดตั้งบริษัท/การประชุม
ใหญ่ผู้ถือหุ้น/การเลิกบริษัท 

 แก้ไขบทบัญญัติให้บุคคลใด ๆ 
ตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะเริ่มก่อการ
และตั้ ง เป็นบริษัทจ ากัดก็ ไ ด้ 
(ปัจจุบันตั้งแต่สามคนขึ้นไป) 
 แก้ไขบทบัญญัติให้การประชุม
ใหญ่จะต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย
สองคนเข้าประชุม 
 แก้ไขบทบัญญัติให้ศาลอาจสั่ง
ให้เลิกบริษัทจ ากัดด้วยเหตุถ้ามีผู้
ถือหุ้นลดน้อยลงจนเหลือเพียงคน
เดียวหรือมีเหตุอ่ืนใดท าให้บริษัท
นั้นเหลือวิสัยที่จะด ารงอยู่ต่อไปได ้

 เพ่ือให้ช่วยอ านวยความสะดวก
ในการจัดตั้งธุรกิจและตอบสนอง
การจัดตั้ งธุรกิจขนาดเล็กหรือ
วิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไข
บทบัญญัติ เกี่ ยวกับการจัดตั้ ง
บริษัท 

2. ระยะเวลาในการจ่ายเงินปัน
ผล 

 ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นให้กระท าภายใน
หนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมใหญ่

 เพื่อเป็นการก าหนดให้มี
ระยะเวลา ในการจ่ายเงินปันผล 
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล
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หรือกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี 
( ปั จ จุ บั น  ไ ม่ มี ก า ร ก า ห น ด
ระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผล 
แต่ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 
เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ใช้บังคับในเรื่อง
ดังกล่าวไปพลางก่อน) 

เรื่องการคุ้มครองนักลงทุนราย
ย่อย 

3. การรวมบริษัทจ ากัดเข้ากัน แก้ไขหลักการเกี่ยวกับการควบ
บริษัท 
    ปัจจุบัน เมื่อควบบริษัทแล้ว 
จะเกิดบริษัทที่มีสภาพความเป็น
นิติบุคคลใหม่ทุกกรณ ี
    หลักการใหม่ 
 บริษัทจ ากัดจะรวมเข้ากันมิได้
เว้นแต่จะเป็นไปโดยมติพิเศษจาก
ที่ประชุมใหญ่ โดยบริษัทตั้งแต่ 2 
บริษัทขึ้นไป จะรวมเข้ากันใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    1. ควบกันโดยเกิดบริษัทที่มี
สภาพความเป็นนิติบุคคลใหม่และ
บริษัทที่ควบกันหมดสภาพจาก
การเป็นนิติบุคคล เรียกว่า “ควบ
บริษัท” 
    2. ผนวกกันโดยบริษัทหนึ่ง
บริษัทใดยังคงมีสภาพเป็นนิติ
บุคคลเดิมอยู่  และบริษัท อ่ืนที่
ผนวกกันหมดสภาพจากการเป็น
นิ ติ บุ คคล  เ รี ย ก ว่ า  “ผนวก
บริษัท” 

 เพื่อให้บริษัทสามารถรวมกัน
ได้ใน 2 ลักษณะ คือ การควบ
บริษัท และการผนวกบริษัท 

  2. ร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท
จ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติก าหนดความผิ ดเกี่ยวกับห้าง
หุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 โดยก าหนดความผิดและบท
ก าหนดโทษกรณีการไม่จ่ายเงินปันผลภายในเวลาที่ก าหนด และกรณีที่บริษัทไม่ส่งหนังสือแจ้งมติพิเศษให้รวมบริษัท
เข้ากันหรือไม่โฆษณาให้ทราบความประสงค์ท่ีจะรวมบริษัทเข้ากัน 
  ทั้งนี้ พณ. เสนอว่า 
  พณ. ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้วขอยืนยันให้ด าเนินการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ต่อไป และ พณ. ได้รายงานผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติรวม 2 ฉบับ ดังนี้ 
  1. ผลกระทบเชิงลบ บริษัทและผู้ประกอบธุรกิจ จะต้องมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด เช่น ในเรื่องของการต้องจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่
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หรือกรรมการลงมติ ซึ่งหากไม่ด าเนินการจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ 
  2. ผลกระทบเชิงบวก กฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้จะส่งผลดีต่อภาพรวมและบรรยากาศของการลงทุน
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจัดตั้งธุรกิจได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจมีความ
คล่องตัว และมีบทคุ้มครองนักลงทุนรายย่อยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งท าให้ประเทศไทยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ถือหุ้นที่ดียิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาด าเนินธุรกิจในรูปบริษัทง่ายขึ้น ซึ่งเป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบธุรกิจ 
  พณ. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดประชุมสัมมนารับฟัง
ความคิด เห็นจากผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย  รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
(www.dbd.go.th) โทรสารหมายเลข 0 2547 4472 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dbd.legal@gmail.com จ านวน 
1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2560 รวมทั้ง ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การด าเนินการ
เพ่ือรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และได้เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นพร้อมการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ให้ประขาชนได้รับทราบด้วยแล้ว 
 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชน รวม 5 ฉบับ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติหลักการ 
   1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. .... 
   2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
   3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวประชาชน 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ปละวิธีการจดทะเบียนชื่อสกุลและค่าธรรมเนียมการออก
หนังสือส าคัญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   5. ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478       
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รวม 5 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น
เรื่องเร่งด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
   1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการก าหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับคนสัญชาติไทยที่ประสบภัยหรือได้รับผลกระทบ
จากภัยซึ่งมีลักษณะเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ในเขตพ้ืนที่ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 
    1.1 การขอคัดส าเนาหรือคัดและรับรองส าเนารายการทะเบียนราษฎรและรายการข้อมูล
ทะเบียนประวัติราษฎร 
    1.2 การแจ้งการเกิดและการตายต่างท้องที่ 
    1.3 การแจ้งการย้ายที่อยู่ 
    1.4 การขอรับส าเนาทะเบียนบ้าน 
   2.  ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร              
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการก าหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ประสบภัยหรือได้รับ

mailto:dbd.legal@gmail.com%20จำนวน
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ผลกระทบจากภัยซึ่งมีลักษณะเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ในเขต
พ้ืนที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 
    2.1 การออกบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
    2.2 การขอคัดส าเนาหรือคัดและรับรองส าเนารายการทะเบียนหรือบัตรประจ าตัวและ
รายการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร 
    2.3 การแจ้งการเกิดและการตายต่างท้องที่ 
    2.4 การแจ้งการย้ายที่อยู่ 
    2.5 การขอรับส าเนาทะเบียนบ้าน 
   3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมละยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจ าตัว
ประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการก าหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับคนสัญชาติไทยที่ประสบภัยหรือ
ได้รับผลกระทบจากภัยซึ่งมีลักษณะเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
ในเขตพ้ืนที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก าหนด ดังต่อไปนี้ 
    3.1 การออกบัตรประจ าตัวประชาชน 
    3.2 การออกใบแทนใบรับบัตรประจ าตัวประชาชน 
    3.3 การขอคัดและรับรองส าเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวประชาชน 
   4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนชื่อสกุลและค่าธรรมเนียมการออก
หนังสือส าคัญ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เป็นการก าหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับคนสัญชาติไทยที่ประสบภัย
หรือได้รับผลกระทบจากภัยซึ่งมีลักษณะเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
2550 ในเขตพ้ืนที่ประสบภัยตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ดังต่อไปนี้ ฉบับละ 1 บาท 
    4.1 การออกหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง การรับจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล 
การรับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล 
    4.2 การออกใบแทนหนังสือส าคัญตามข้อ 4.1  
   5. ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการก าหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับคนสัญชาติไทยที่ประสบภัยหรือได้รับ
ผลกระทบจากภัยซึ่งมีลักษณะเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ในเขต
พ้ืนที่ประสบภัยตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ดังต่อไปนี้ ฉบับละ/รายละ 1 บาท 
    5.1 การขอคัดส าเนาหรือคัดและรับรองส าเนาทะเบียนครอบครัว 
    5.2 การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนรับรองบุตรนอกส านักทะเบียนโดยมีผู้ขอ 
    5.3 การจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรส ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้
มีข้ึน 
   ทั้งนี้ มท. เสนอว่า 
   1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่อ
อันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีแนวโน้มการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง พบจ านวนผู้ป่วยเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็วและเป็นวง
กว้าง ดังนั้น เพื่อด าเนินการตามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้มีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และได้ออกข้อก าหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งก าหนดข้อ 12 วรรคสอง 
ก าหนดให้ยังคงให้เปิดสถานที่ท าการของสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ ในวันและเวลา



 

 

 

12 

ราชการปกติ เว้นแต่ที่มีประกาศให้เปิดหรืองดด าเนินการไปก่อนแล้ว ทั้งนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
และมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายที่มีก าหนดเวลาให้ต้องปฏิบัติ แต่ควรอ านวยความสะดวก
แก่ผู้ปฏิบัติงาน และให้เพิ่มบริการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น การงดเว้นการก าหนดให้ประชาชนต้องมา
แสดงตน หรือยกเว้น ขยายเวลา งดหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมภายใต้กรอบกฎหมาย เป็นต้น 
   2. โดยท่ีการให้บริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล และ
บัตรประจ าตัวประชาชน บางกรณี ประชาชนผู้ขอรับบริการจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายก าหนด 
ดังนั้น เพ่ือให้ความช่วยเหลือ บรรทาความเดือดร้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใน
การติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับการทะเบียนดังกล่าว มท. จึงสมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียน
ราษฎร ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล และบัตรประจ าตัวประชาชนให้แก่ประชาชนที่ขอรับบริการในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และในสถานการณ์ที่เกิดสาธารณภัยอ่ืน 
   3. มท. ได้รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 ว่า มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมและลดค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร ทะเบียนครอบครัว 
ทะเบียนชื่อบุคคล และบัตรประจ าตัวประชาชนให้แก่ประชาชนดังกล่าว จะท าให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 
50,242,528.33 บาทต่อเดือน แต่จะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และในช่วง
สถานการณ์ที่เกิดสาธารณภยัอ่ืนให้แก่ประชาชน 
    
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
8. เรื่อง การเพิ่มเงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ เป็นกรณีพิเศษ   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) พิจารณาค่าตอบแทนให้กับ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษา
ความสงบ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ลักษณะเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน เป็นระยะเวลา 7 เดือน โดยให้พิจารณาอัตราเงินเพ่ิมพิเศษเท่าที่จ าเป็นและเหมาะสม
ในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละต าแหน่ง เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ า
ต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ซึ่งมีบทบาท ความ
รับผิดชอบ และเป็นกลไกส าคัญในการบูรณาการและขับเคลื่อนงานระดับพ้ืนที่ ในการป้องกัน ควบคุม และลดความ
เสี่ยง มิให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขยายตัวออกไปในวงกว้าง
อย่างมีนัยส าคัญ  
     ส าหรับหลักเกณฑ์การได้รับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตร
ก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ เห็นควรให้กระทรวงการคลัง โดย
กรมบัญชีกลาง จัดท าระเบียบหรือหลักเกณฑ์เพ่ือรองรับการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษ โดยก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเพ่ิมพิเศษให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินอ่ืนที่ก าหนดให้จ่ายเป็น
รายเดือน ตามความเห็นของส านักงบประมาณ   
  สาระส าคัญของเรื่อง   
  มท. รายงานว่า   
   1. ด้วยในปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ซึ่งเป็นโรคระบาดใหญ่ที่เพ่ิงเกิดขึ้นใหม่และเป็นโรคติดต่ออันตราย จึงเป็นสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งต้องใช้มาตารการเข้มงวดและเร่งด่วนเพ่ือควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาด
ออกไปในวงกว้าง โดยได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพ่ือให้การบริหารจัดการ
สถานการณ์การแพร่ระบาดในพ้ืนที่ระดับต าบล หมู่บ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการป้องกัน ควบคุมโรค 
มท. จึงได้บูรณาการความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วน รวมถึงก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตร
ก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ที่มีบทบาทส าคัญในการน านโยบาย



 

 

 

13 

ของรัฐบาลและข้อสั่งการต่าง ๆ ทางราชการไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ต าบล หมู่บ้าน เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของ
ประชาชน และการด ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน    
   2. มท. พิจารณาแล้วเห็นว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ มีฐานะเป็นทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐในการน านโยบายของรัฐบาล
ไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ต าบล หมู่บ้าน และเป็นตัวแทนของประชาชนในการน าปัญหาความเดือดร้อนมาสู่
กระบวนการแก้ไขปัญหาของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ประกาศแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวเป็นเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพ่ือปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ตาม
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกอบกับข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวมีภารกิจ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น เช่น เป็นผู้ด าเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตในระดับหมู่บ้าน 
ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก าหนด ด าเนินการเชิงรุกในการค้นหา เฝ้าระวังคนในพ้ืนที่ที่มี ความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อ แจ้งเตือนราษฎรในหมู่บ้านในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทราบ หากมีบุคคลที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยเป็นโรคติดเชื้อ และเป็นหนึ่งใน
คณะท างานของชุดปฏิบัติการระดับต าบล เพื่อปฏิบัติตามข้อก าหนดในการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน (ตั้งแต่เวลา 
22.00 – 04.00 น. และปรับเป็น 23.00 – 03.00 น. ตามล าดับ) และบูรณาการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพ้ืนที่เพ่ือคัด
กรองผู้มาจากกลุ่มเสี่ยงและวัดอุณหภูมิร่างกายผู้สัญจรเข้า -ออกหมู่บ้าน จัดท าข้อมูลผู้เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาด จัดตั้งด่านคัดกรองชั่วคราวบริเวณเส้นทางสัญจรหลักของหมู่บ้าน เพ่ือส ารวจบุคคลที่เดิน
ทางเข้า-ออกหมู่บ้าน และเดินส ารวจพื้นที่เป็นรายครัวเรือนเพ่ือตรวจสอบข้อมูลอีกชั้นหนึ่งและรวบรวมข้อมูลดังกล่าว
จัดส่งอ าเภอ รวมถึงเป็นผู้ส ารวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ฯลฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภารกิจความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวที่ได้ด าเนินการใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเห็นได้ว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
อดทน เสียสละ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้เพ่ิมมากขึ้น    
  3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐดังกล่าวในฐานะผู้ปกครองท้องที่จะต้องดูแลความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ตลอดเวลา ไม่มีวันลาและวันหยุดราชการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับมอบหมายภารกิจเพ่ิมมากขึ้น จึงต้องเสียสละเวลาในการประกอบอาชีพส่วนตัว จนส่งผล
กระทบต่อรายได้ที่สมควรได้รับ อีกทั้งในปัจจุบันเงินตอบแทนต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวยังคงไม่สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวจ าเป็นต้องออกค่าใช้จ่าย
เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเอง เช่น ค่าพาหนะ ค่าน้ ามันรถ ฯลฯ อันอาจเป็นสาเหตุของการบั่นทอนก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  
   มท. จึงเห็นควรเพิ่มเงินตอบแทนต าแหน่งเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
ภาครัฐดังกล่าว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความอดทน เสียสละเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้เพ่ิมม ากขึ้น และ           
ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเข้าสู่ต าบล หมู่บ้าน  
  ทั้งนี้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และ                 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ มีจ านวนทั้งสิ้น 291,416 คน แบ่งเป็น ก านัน 7,036 คน ผู้ใหญ่บ้าน 67,673 คน 
แพทย์ประจ าต าบล 7,036 คน สารวัตรก านัน 14,072 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 149 ,418 คน และ                 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 46,181 คน  
 
9. เรื่อง การเสนอพื้นที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอพ้ืนที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพ้ืนที่สงวนชีวมณฑล
แห่งใหม่ ต่อโครงการมนุษย์และชีวมณฑล ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(ยูเนสโก) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ 
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  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. โครงการมนุษย์และชีวมณฑลของยูเนสโก [Man and the Biosphere (MAB) Programme] 
ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) มีวัตถุประสงค์เพ่ือวางแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์โดยมีพ้ืนที่สาธิตของโครงการดังกล่าวกระจายอยู่ทั่วโลก เรียกว่า พื้นที่สงวน               
ชีวมณฑล (Biosphere Reserve) ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ของระบบนิเวศภาคพ้ืนดิน ชายฝั่ง พื้นน้ า หรือประกอบด้วยระบบ
นิเวศดังกล่าวรวมกันในการประกาศจัดตั้งพ้ืนที่สงวนชีวมณฑล  กรอบบัญญัติการด าเนินงานของเครือข่ายพ้ืนที่สงวน  
ชีวมณฑลโลก (Statutory Framework of the World Network of Biosphere Reserves) ระบุว่า พ้ืนที่สงวน              
ชีวมณฑล ถูกประกาศจัดตั้งโดยคณะกรรมการสภาประสานงานระหว่างชาติว่าด้วยโครงการด้านมนุษย์และชีวมณฑล 
(International Coordinating Council of the Man and the Biosphere Programme: MAB – ICC) จากการ
เสนอของประเทศใด ๆ ที่ได้พิจารณาแล้ว พ้ืนที่สงวนชีวมณฑลยังคงอยู่ในอ านาจอธิปไตยของรัฐพ้ืนที่สงวนชีวมณฑล
ตั้งอยู่ และอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐเท่านั้น การแบ่งเขตการจัดการของพื้นที่สงวนชีวมณฑลจึงเป็นเพียงการแบ่ง
เขตการจัดการเพื่อเป็นข้อแนะน าให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับพิจารณากิจกรรมที่จะด าเนินการในพื้นที่ เพ่ือ
ประโยชน์ในการแสดงศักยภาพของพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลใน 3 บทบาทหน้าที่ ได้แก่ (1) บทบาทด้านการอนุรัก ษ์ 
(Conservation) เป็นพ้ืนที่ที่อนุรักษ์สงวนรักษาทรัพยากรพันธุกรรม ชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต และอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
สภาพภูมิทัศน์ ตลอดจนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่ (2) บทบาทด้านการพัฒนา (Development) เป็น
พ้ืนที่ที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม และ (3) บทบาทด้านการสนับสนุน
การวิจัยและการศึกษา (Logistic) เป็นพื้นที่ที่สามารถให้การสนับสนุนการสาธิต การฝึกอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาวิจัยและตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกระดับ ทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติซึ่งนับตั้งแต่การริเริ่มโครงการโดยยูเนสโก โครงการได้ผ่านการพัฒนาแนวคิด
และทิศทางของโครงการตามความท้าทายที่เป็นกระแสโลกและส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติ 
ปัจจุบันมีพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลทั่วโลกจ านวน 701 แห่ง ใน 124 ประเทศ โดยพื้นที่สงวนชีวมณฑลในประเทศไทย                
มีจ านวน 4 แห่ง ดังนี้ 1) พ้ืนที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ขึ้นทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2519 2) พ้ืนที่
สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2520 3) พ้ืนที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก 
จังหวัดล าปาง ขึ้นทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2520 และ 4) พ้ืนที่สงวนชีวมณฑลระนอง จังหวัดระนอง ขึ้นทะเบียนเมื่อ                 
พ.ศ. 2540  
  2. คณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑล ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2559 (ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน) ได้มีมติให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาพ้ืนที่ที่มีความเป็นไปได้ในการด าเนินการตามโครงการมนุษย์และ              
ชีวมณฑลและเสนอขอจัดตั้งเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลเพ่ิมเติม 
 
10. เรื่อง การกู้เงินเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง หรือเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการทั่วไป 
จ านวน 2,000 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กู้เงินเพ่ือบรรเทาการขาดสภาพคล่องหรือ
เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการทั่วไป จ านวน 2 ,000 ล้านบาท ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยมีกระทรวงการคลัง (กค.) ประกันเงินต้นและดอกเบี้ย ตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และให้ กคช. รับความเห็นของ กค. ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  พม.รายงานว่า 
  1. สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผู้ติ ดเชื้อและ
เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นวงกว้าง และส่งผลกระทบต่อประชาชน             
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ และหารายได้ เป็นต้น ดังนั้น กคช. จึงได้ออก
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มาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าของ กคช. ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เดือนเมษายน – มิถุนายน 
2563) โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย/รายละเอียด 
1. พักช าระหนี้ค่าเช่าซื้อ ลูกค้าสัญญาเช่าซื้ออาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน/ที่ดินแปลงโล่ง 

(สัญญาเช่าซื้อจะถูกขยายเวลาออกไป 3 เดือน) 
2. ปลอดค่าเช่า 1. ลูกค้าสัญญาเช่าอาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน/ที่ดิน 

2. แผงตลาดร้านค้ารายย่อยที่ท าสัญญาตรงกับ กคช. 
3. ผู้เช่ารายย่อยที่ท าสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาอาคาร 

3. ลดค่าเช่าลงร้อยละ 50 ผู้เช่ารายย่อยในพลาซ่าหรือตลาดเช่าเหมา 
(ก าหนดให้ผู้เช่ารายใหญ่ต้องลดค่าเช่าให้ผู้เช่ารายย่อยไม่น้อยกว่าที่ 
กคช. ให้ส่วนลด) 

4. พักช าระเงินมัดจ า/เงินจอง (เงินดาวน์) ลูกค้าสัญญาจะซ้ือจะขาย/สัญญาจอง 
(สัญญาจะถูกขยายระยะเวลาออกไปอีก 3 เดือน) 

หมายเหตุ มาตรการช่วยเหลือลูกค้า กคช. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ข้างต้น กคช. ช่วยเหลือเฉพาะค่าเช่าซื้อและค่าเช่าเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าน้ า ค่าภาษีโรงเรือน ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่า
ดูแลชุมชน ค่าปรับตามสัญญาจากการช าระค่าเช่าซื้อ/ค่าเช่าล่าช้าของงวดที่ค้างช าระก่อนมีมาตรการ ซึ่งต้องช าระ
ตามเงื่อนไขสัญญาปกติ 
   
  2. กคช. เห็นว่า หากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีระยะเวลายาวนาน กคช. 
จะได้รับผลกระทบจากการขายโครงการ การรับช าระค่าเช่า และค่าเช่าซื้อที่ต่ ากว่าแผนอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น 
เพ่ือให้ กคช. มีสภาพคล่องเพียงพอรองรับการบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง                 
จึงมีความจ าเป็นต้องขอปรับปรุงแผนการกู้เงินโดยปรับเพิ่มวงเงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง หรือเพื่อใช้เป็น
ทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการทั่วไป จ านวน 2,000 ล้านบาท เพ่ือให้มีสภาพคล่องในจ านวนที่เหมาะสมต่อ          
การด าเนินงาน โดย กค. ค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติได้มีมติอนุมัติแล้วในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 อนุมัติ      
การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งท่ี 1 ซึ่งรวมถึงการปรับเพ่ิมเงินกู้ของ กคช. 
แล้ว 
 
11. เรื่อง การส่งคืนพื้นที่สวนป่าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ 366 ไร่ 78 ตารางวา ให้กรมป่าไม้ เพื่อน าพื้นที่
เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการส่งคืนพ้ืนที่สวนป่าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ พื้นท่ี 366 ไร่ 78 ตารางวา 
ให้กรมป่าไม้ เพ่ือน าพ้ืนที่เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ  และให้ ทส. รับ
ความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ทส. รายงานว่า 
  1. เรื่อง การส่งคืนพ้ืนที่สวนป่าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ 366 ไร่ 78 ตารางวา ให้กรมป่าไม้           
เพ่ือน าพื้นที่เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล มีความเป็นมา ดังนี้ 

ล าดับ ช่วงเวลา รายละเอียดเหตุการณ์ 
1 ปี 2516 - 2525 กรมป่าไม้ได้คัดเลือกพ้ืนที่ปลูกสร้างสวนป่า เพ่ือให้ อ.อ.ป. ไม้ปลูก

ทดแทนเงื่อนไขสัมปทานของบริษัท ชัยภูมิท าไม้ จ ากัด โดยคัดเลือก
บริเวณพ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซ าผักหนาม ต าบลทุ่งพระ 
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อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติให้ อ.อ.ป. 
ปลูกป่าจ านวน 20 ,000 ไร่ เริ่มปลูกในปี 2521 และได้จัดตั้ง
หมู่บ้านป่าไม้และรวบรวมราษฎรที่ท าไร่เลื่อนลอยในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ เข้าเป็นสมาชิกหมู่บ้านป่าไม้ จัดพ้ืนที่อาศัยครอบครัวละ 1 
ไร่ จัดระบบสาธารณูปโภค สร้างวัดและโรงเรียน ให้หมู่บ้านป่าไม้
ด าเนินการปลูกสร้างสวนป่าโดยจ้างแรงงานสมาชิกหมู่บ้านป่าไม้ 
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2525 จึงหยุดปลูกขยาย ได้พื้นที่ป่ารวม 4,401 
ไร่ ส่วนพ้ืนที่ที่เหลือจ านวน 15,599 ไร่ มีราษฎรอ้างสิทธิครอบครอง
ท าประโยชน์มาก่อน 
หมายเหตุ 1: การรวบรวมราษฎรให้เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปกป้องป่าไม้โดยราษฎรสามารถปลูก
พืชบางชนิดเพ่ือหาเลี้ยงชีพและรับเงินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น
รางวัลในการดูแลพื้นที่ 
หมายเหตุ 2: นับตั้งแต่ล าดับที่ 2 เป็นต้นไปเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับบริเวณพ้ืนที่ 4,401 ไร่ เท่านั้น 

2 8 มิถุนายน 2538 อ.อ.ป. ได้รับมอบพ้ืนที่สวนป่าคอนสารมาดูแลรักษาและใช้ประโยชน์
จากกรมป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 

3 ปี 2547 เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.) รวมตัวเรียกร้องขอ
ที่ดินท ากิน โดยอ้างว่าสวนป่าและป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซ า
ผักหนามทับที่ดินท ากินของตน 
หมายเหตุ: คปท. มีสมาชิกทั้งหมด 31 คน 

4 25 กันยายน 2551 คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดชัยภูมิ ใน
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ได้มีการ
ประชุม โดยมีมติให้พิสูจน์สิทธิ์ โดยหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่จะออก
ค าสั่งทางปกครองตามผลที่ได้จากการพิสูจน์สิทธิ์ หากราษฎรไม่พอใจ
สามารถฟ้องศาลปกครองได้ แต่ปรากฎว่าไม่มีราษฏรที่ร้องเรียนเข้า
ร่วมกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์แม้แต่รายเดียว 

5 ปี 2552 กลุ่ม คปท. และบริวารได้ร่วมกันบุกรุกเข้าไปครอบครองที่ดินส่วน
ป่าคอนสารเนื้อที่ 84 ไร่ (ในพ้ืนที่ป่า 4 ,401 ไร่ ข้างต้น) คณะ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เจรจาให้ราษฎรกลุ่มดังกล่าวออกจากพ้ืนที่
เนื่องจากเป็นการกระท าผิดกฎหมายแต่ราษฎรกลุ่มนี้ไม่ยินยอม             
กลับปลูกสร้างบ้านเรือน ที่พักอาศัยในลักษณะถาวรและกึ่งถาวร 
นอกจากนี้ยังได้ปลูกพืชผลการเกษตรและตั้งชื่อบริเวณที่เข้าไปบุกรุก
ว่า “ชุมชนบ่อแก้ว” 
หมายเหตุ : กลุ่มผู้บุกรุกป่าหรือราษฎรชุมชนบ่อแก้วมีจ านวน
ประมาณ 200 คน โดยภาครัฐสามารถสืบหาตัวตนได้เพียง 31 คน ซึ่ง
เป็นสมาชิก คปท. เท่านั้น  

6 ปี 2552 คปท. ได้ยื่นข้อเรียกร้องให้ยกเลิกสวนป่าคอนสารโดยเด็ดขาดและ
ด าเนินการจัดสรรที่ดินท ากินแก่ราษฎรผู้เดือดร้อนโดยด าเนินการ
ตามแนวทางโฉนดชุมชน โดยเรียกร้องพ้ืนที่ด าเนินการโฉนดชุมชน           
ในพ้ืนที่สวนป่าคอนสาร จ านวน 1 ,500 ไร่ (ในพ้ืนที่ป่า 4,401 ไร่ 
ข้างต้น) โดยอ้างว่าต าบลทุ่งพระได้ประชาคมต าบลทุกหมู่บ้าน มีมติ
ให้ยกเลิกสวนป่าคอนสารและด าเนินการจัดสรรที่ดินให้ราษฎร             
ผู้เดือดร้อน 
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7 22 กรกฎาคม 2552 ราษฎรต าบลทุ่งพระ (ตามที่ คปท. กล่าวอ้างถึงในล าดับ 6) จ านวน 

81 คน ได้มีบันทึกขอแย้งสิทธิคัดค้านผลการประชุมประชาคมต าบล
ทุ่งพระที่อ้างว่ามีมติให้ยกเลิกสวนป่าคอนสารเนื่องจากราษฎร               
กลุ่มดังกล่าวไม่เคยทราบว่ามีการประชาคมให้ยกเลิกสวนป่าคอนสาร 
และไม่เคยลงลายมือชื่อในกรณีดังกล่าว การปรากฏลายมือชื่อของ
ราษฎรกลุ่มดังกล่าวเป็นการสร้างเอกสารเท็จ 

8 ปี 2553 – 2562  ศาลจังหวัดภูเขียวได้ตัดสินให้จ าเลยและบริวาร (ราษฎรชุมชน            
บ่อแก้ว) ออกจากสวนป่าคอนสารให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ที่
จ าเลยและบริวารได้น าไปปลูกไว้ในพ้ืนที่พิพาทปรับสภาพพ้ืนที่สวนป่า
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ห้ามจ าเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องในพื้นที่
สวนป่าคอนสารทั้งหมดอีกต่อไป โดยศาลอุทธรณ์และศาลฎีกายืน
ตามค าพิพากษาศาลชั้นต้น ต่อมาศาลจังหวัดภูเขียวได้นัดฟังค าสั่ง
และค าพิพากษาศาลฎีกาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 มีค าสั่งว่า            
“ให้คู่ความปฏิบัติตามค าพิพากษาภายใน 30 วัน มิฉะนั้นอาจถูกยึด
ทรัพย์ ถูกจับ จ าขัง หรือบังคับคดีตามกฎหมาย” ศาลฎีกาพิพากษา 
ถือเป็นที่สุด ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตาม จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินใน
บริเวณที่ศาลพิพากษาแล้วมิได้เนื่องจากจะเป็นการขัดอ านาจศาล 
หมายเหตุ 1: จ าเลยคือ สมาชิก คปท. 31 คน บริวาร คือราษฎร
ชุมชนบ่อแก้วที่ไม่ใช่กลุ่ม คปท. (กลุ่มที่ภาครัฐไม่สามารถสืบหาตัวตน
ได้) ประมาณ 170 คน รวมประมาณ 200 คน 
หมายเหตุ 2: ต่อมามีการขยายระยะเวลาบังคับคดีรวม 5 ครั้ง จนถึง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

9 13 สิงหาคม 2562 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนของ ขปส. ได้
ประชุมร่วมกันในกรณีสวนป่าคอนสาร โดยสรุปได้ว่าให้กลุ่มราษฎร
ออกจาก พ้ืนที่ พิพาท เนื่ องจากค า พิพากษาศาลถึ งที่ สุ ดแล้ ว           
หากราษฎรมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ คทช. ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดหาที่ดินภายนอกสวนป่าเพื่อจัดที่ดินให้ราษฎรต่อไป เนื่องจากที่ดิน
สวนป่าคอนสารไม่เข้าหลักเกณฑ์ (มีภาระผูกพันตามกฎหมาย) 
หมายเหตุ:  คปท. ได้เข้าร่วมกับ ขปส. โดย ขปส. (ขบวนการ
ประชาชนเ พ่ือสั งคมที่ เป็นธรรมหรือ P-Move)  เป็นองค์การ           
ภาคประชาชนที่รวบรวมเครือข่ายและกลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อน            
ต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน เช่น ปัญหาที่ดินท ากิน ปัญหาสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 
ทั้ ง นี้  ปั จ จุ บั น มี ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า ร ะห ว่ า งภ าค รั ฐ กั บ  ขป ส .                 
รวม 266 กรณี (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563)  

10  27 กันยายน 2562 ตัวแทนก านันและผู้ใหญ่บ้านต าบลทุ่งพระ อ าเภอคอนสาร จังหวัด
ชัยภูมิ  ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  โดยระบุว่า               
(1) คณะกรรมการต าบลทุ่งพระได้เคยจัดประชุมประชาคม แต่กลุ่ม             
ผู้เรียกร้องไม่ประสานความร่วมมืออย่างแท้จริง และ (2) ให้รายชื่อ           
ผู้เรียกร้องที่คัดกรองแล้วเข้าสู่กระบวนการประชาคมหมู่บ้านและ      
สภาต าบลเพ่ือรับรองก่อนมีการยื่นรายชื่อรับรองการจัดการที่ดิน
ต่อไป 

11 30 กันยายน 2562 ตัวแทนกลุ่ม ขปส. ได้ยื่นรายชื่อต่อจังหวัดชัยภูมิจ านวน 131 ราย 
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เพ่ือคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การจัดที่กินท ากินให้ชุมชน            
ตามนโยบายรัฐบาล 
หมายเหตุ: บุคคล 131 รายดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มราษฎร
ชุมชนบ่อแก้วจ านวนประมาณ 200 คน 

12 13 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการต าบลทุ่งพระ ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายปกครอง ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 10 หมู่บ้าน ในต าบลทุ่งพระขอคัดค้านการ
ส ารวจที่ดินเพื่อมอบให้กลุ่มราษฎรชุมชนบ่อแก้ว อีกทั้งเห็นว่า            
(1) ไม่ควรยกที่ดินให้บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ราษฎรในพ้ืนที่ต าบลทุ่งพระ             
(2) บุคคลที่ศาลพิพากษาให้ออกจากพ้ืนที่สวนป่าคอนสารที่มีรายชื่อ
ในการพิจารณาจัดที่ดินท ากินตามแนวทางการจัดการที่ดินท ากินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ไม่ควรน ามาพิจารณาจัดที่ดินท ากินตาม
แนวทางการจัดการที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และ            
(3) ควรพิจารณารายชื่อราษฎรผู้สมควรได้รับสิทธิ์จากการคัดกรอง
ของฝ่ายปกครองและคณะกรรมการต าบลทุ่งพระ ก่อนเป็นอันดับแรก 
และขอให้ คทช. ได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดพื้นที่อ่ืนที่มิใช่พ้ืนที่สวนป่า
คอนสาร เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งของราษฎรในต าบลทุ่งพระ และ
การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุขต่อไป 

  2. อ.อ.ป. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ท าการส ารวจตรวจสอบพ้ืนที่สวนป่าคอนสารและได้ร่วมกัน
จัดท าแผนที่สวนป่าคอนสารที่จะส่งมอบให้กับกรมป่าไม้ (เพ่ือส่งมอบให้ ขปส.) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 จ านวน 
7 แปลง รวมพ้ืนที่ 366 – 0 – 78 ไร่ (ในพื้นที่ป่า 4,401 ไร่ ข้างต้น) ดังนี้ 
      2.1 แปลงที่ 1 แปลงปี 2524 พ้ืนที่ 51 – 3 – 10 ไร่ 
      2.2 แปลงที่ 2 แปลงปี 2522 พ้ืนที่ 86 – 2 – 04 ไร่ 
      2.3 แปลงที่ 3 ประกอบด้วยแปลงปี 2522 พ้ืนที่ 23 – 2 - 82 ไร่ และแปลงปี 2523 พ้ืนที่        
89 – 2 – 93 ไร่ 
      2.4 แปลงที่ 4 แปลงปี 2523 พ้ืนที่ 43 – 0 – 70 ไร่ 
      2.5 แปลงที่ 5 แปลงปี 2523 พ้ืนที่ 13 – 3 – 49 ไร่ 
      2.6 แปลงที่ 6 ประกอบด้วยแปลงปี 2522 พ้ืนที่ 36 – 1 – 62 ไร่ 
      2.7 แปลงที่ 7 แปลงปี 2522 พ้ืนที่ 21 – 0 – 08 ไร่ 
  3. คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในคราวประชุมครั้ งที่ 11/2562 เมื่อวันที่            
28 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบให้ส่งมอบพ้ืนที่สวนป่าคอนสารจ านวน 366 – 0 – 78 ไร่ ให้กับกรมป่าไม้              
เพ่ือน าพื้นที่ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไป 
  4. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมที่เป็นธรรม ในคราวประชุม             
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เพ่ือติดตามเร่งรัดผลการด าเนินการแก้ไขปัญหากรณีเร่งด่วน 16 กรณี               
ซึ่งรวมถึงกรณีการปลูกสร้างสวนป่าคอนสารทับที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย ต าบลทุ่งพระ อ าเภอคอนสาร จังหวัด
ชัยภูมิ ซึ่งให้เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ที่ประชุมมีความเห็นให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เร่งรัดการ
ส่งคืนพื้นท่ี 366 ไร่ 78 ตารางวา เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเร็ว 
 
12. เรื่อง การเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณี
ที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอดังนี้ 
   1. เห็นชอบมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เข้าท าประโยชน์ใน
พ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต และให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
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   2. ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการตามมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 
   สาระส าคัญของเรื่อง  
   1. ทส. ได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยได้จัดประชุมเรื่อง หารือ
การเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายัง
มีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (โดยมีปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน) และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมหารือฯ ได้แก่ ทส. 
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกรมป่าไม้) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) (กรมชลประทาน) กระทรวง
คมนาคม (คค.) (กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท) กระทรวงมหาดไทย (มท.) (กรมการปกครองและกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) (กรมอนามัย) ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และการประปา
ส่วนภูมิภาค ซึ่งในที่ประชุมได้รับทราบรายงานข้อมูลกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าท าประโยชน์ใน
พื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตและได้ด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินงาน โดยยังมิได้รับ
อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้ จ านวน 22,688 แห่ง ซึ่งต่อมากรมป่าไม้ได้
รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว พบว่ามีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เข้าไปท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้
ก่อนได้รับอนุญาตใน 74 จังหวัด จ านวน 31,179 แห่ง ดังนี้ 

ลักษณะของแผนงาน/โครงการ จ านวน (แห่ง) 
ข้อมูลที่หน่วยงาน

รายงาน 
กรมป่าไม้รวบรวมและ

ตรวจสอบ* 
1. โครงการเกี่ยวกับการสร้าง/ปรับปรุงถนน 4,610 9,560 
2. โครงการเพื่อกิจการชลประทาน (อ่างเก็บน้ า ฝาย 
ระบบส่งน้ า ฯลฯ) 

1,822 2,232 

3. โครงการระบบประปา/แนวเดินท่อระบบประปา 1,572 1,004 
4. สถานที่สาธารณะอ่ืน ๆ (ห้องน้ าสาธารณะ สนาม
กีฬา ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ ศาลาเอนกประสงค์ 
ฯลฯ) 

1,311 923 

5. สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย ฯลฯ) 

917 10,401 

6. ที่ตั้งส านักงาน/อาคารปฏิบัติงาน/บ้านพัก ของ
หน่วยงานราชการ 

777 1,608 

7. โครงการจัดการขยะ (บ่อขยะ หลุมกลบขยะ ฯลฯ) 432 774 
8. เพ่ือกิจการเก่ียวกับแหล่งน้ า (อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 
ฝายน้ าล้น ฯลฯ) 

399 1,519 

9. สถานบริการด้านสาธารณสุข 286 895 
10. เพ่ือก่อสร้างวัด 260 387 
11. โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบไฟฟ้า 254 253 
12. สถานปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา (ลานปฏิบัติธรรม 
โบสถ์คริสต์ มัสยิด) 

222 157 

13. เพ่ือกิจการส่งเสริม/ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 91 150 
14. กิจการของส านักงานต ารวจแห่ชาติ 84 142 
15. เพ่ือการเกษตร 43 - 
16. เพ่ือกิจการทางทะเล (ท่าเทียบเรือ เขื่อนกั้นคลื่น 35 173 
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ฯลฯ) 
17. ปลูกสร้างสวนป่า (อ.อ.ป.) 26 237 
18. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 20 522 
19. โครงการอนุกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
(สิ่งแวดล้อม สภาวะทางอากาศ ฯลฯ) 

15 8 

20. เพ่ือกิจการโทรคมนาคม 13 14 
21. สถานีเพาะพันธุ์ ศึกษาวิจัย และดูแล พืช/สัตว์ 11 33 
22. กิจการของโครงการหลวง - 40 
23. กิจการรถไฟ - 6 
24. ไม่ระบุ/อ่ืน ๆ  9,488 141 
* หมายเหตุ – ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 และกรมป่าไม้ได้จ าแนกประเภทโครงการเป็น 24 กิจกรรม (เพ่ิมจาก
ข้อมูลที่ส่วนราชการรายงานในที่ประชุมหารือฯ คือ กิจการของโครงการหลวงและกิจการรถไฟ) 
   2. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้
ก่อนได้รับอนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ทส. โดยกรมป่าไม้จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เข้าท าประโยชน์
ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต และให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับ
อนุญาต และให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ดังนี้ 
    2.1 การเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ทุกกรณีของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว หรือก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ เห็นควรผ่อนผันให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการต่อไปได้ โดยให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐด าเนินการให้ถูกต้องตาม
ระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ต่อไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาเฉพาะส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้ยื่นค า
ขออนุญาตไว้แล้ว หรือยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
    2.2 กรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (รายงาน Environmental Impact Assessment : รายงาน EIA) ของโครงการประเภทต่าง ๆ ตาม
แนวทางปฎิบัติที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ก าหนดไว้ก่อนการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ทุกกรณีของ
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้ด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินงานโดยไม่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐต้องเสนอ
รายงาน EIA ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายต่อไป 
    2.3 การเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐทุกกรณีจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ โดยจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไม้ก่อน จึงจะเข้าด าเนินการได้ หาก
ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการหรือองค์การของรัฐใดเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอีก ซึ่งเป็นการปฏิบัติ
ไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามข้อ 2.1 และ 2.2 แล้ว ให้กรมป่า
ไม้พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 
    2.4 มิให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ป่าไม้ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไม้ 
    2.5 ในกรณีฉุกเฉินและมีความจ าเป็นในการปรับปรุงและซ่อมแซมเพื่อแก้ไขความ
เดือดร้อนของราษฎร ให้สามารถด าเนินการไปพลางก่อนได้และแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบภายหลัง ตัวอย่างเช่น กรณี
เกิดเส้นทางหรือถนนที่ยังไม่ได้รับอนุญาต ถูกน้ าไหลบ่าท าให้ทางขาด ประชาชนจ านวนมากได้รับความเดือดร้อนซึ่ง
ต้องเป็นกรณีฉุกเฉินและจ าเป็นจริง ๆ  
    ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการตามมาตรการข้างต้น ได้รับการ
ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 (เรื่อง การเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้) 
   3. นอกจากนี้ กรมป่าไม้ได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์  และขั้นตอนปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องในการอนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐรวมทั้งของเอกชน โดยได้วางกรอบ
แนวทางปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ให้เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือให้สอดคล้องกับ
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สถานการณ์ นโยบาย แผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และก าหนดประเภทและขอบเขตหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไขการขออนุญาต และการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ทุกประเภท1 
...................................................... 
1 ปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐรวมทั้งของเอกชน 
ซึ่งจ าแนกตามลักษณะของพ้ืนที่ คือ พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและพ้ืนที่ป่าไม้ ดังนี้ 
กรณีขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จะต้องพิจารณาตามมาตรา 13/1 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ได้แก่                 
(1) ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่เป็นสถานปฏิบัติงานหรือเพ่ือ
ประโยชน์อ่ืนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  2563 (2) ระเบียบคณะ
กรรมการฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563 และ (3) ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ชายขอบ
และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
กรณีขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จะต้องพิจารณาตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 
   ทั้งนี้ เรื่องท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอมาในครั้งนี้เป็นการด าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวามคม 2559 (เรื่อง ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ใน
กรณีจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาด เพ่ือก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ 
ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์) ที่มอบหมายให้ ทส. (กรมป่าไม้) เร่งรัดการตรวจสอบการเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของ
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทั้งหมดที่ยังมิได้ขออนุมัติการเข้าใช้พื้นที่ให้ครบถ้วนทุกกรณีในภาพรวมของ
ประเทศ พร้อมทั้งให้ ทส. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดังกล่าว เพ่ือด าเนินการให้ถูกต้องตาม
ขั้นตอนและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฏหมายที่เก่ียวข้องต่อไป เนื่องจากกรณีการขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าน้ าปาดเพ่ือก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ นั้น ปรากฏข้อเท็จจริงว่า หน่วยงานเจ้าของโครงการได้
ด าเนินการก่อสร้างไปแล้วก่อนได้รับอนุญาตให้เข้าใช้พ้ืนที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ รวมทั้งไม่ได้ด าเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 (เรื่อง การเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้) ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการ            
ต่าง ๆ ที่ต้องการเข้าท าประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ คือ จะต้องได้รับอนุมติให้ใช้
พ้ืนที่จาก ทส. ก่อน จึงจะเข้าไปด าเนินการได้ อย่างไรก็ดี การเข้าไปใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวของจังหวัด
อุตรดิตถ์เพ่ือก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศ               
อีกทั้งยังเป็นการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล คณะรัฐมนตรีจึงได้ให้ความเห็นชอบให้ ทส. ได้รับการยกเว้นการ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (8 กรกฎาคม 2523) โดยให้ ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามกฎหมาย  
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   ต่อมา ทส. (กรมป่าไม้) ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเข้าท า
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้2 โดยยังไม่ได้ขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ตามบทบัญญัติว่าด้วยการป่าไม้และตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในพื้นที่ 74 จังหวัด จ านวน 31,179 แห่ง  ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่ อนได้รับอนุญาตให้ถูกต้องตาม
ระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ทส. จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการเพ่ือแก้ไข
ปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต และให้ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
.......................................... 
2 พื้นที่ป่าไม้ในกรณีนี้หมายถึงพ้ืนที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 2507 พื้นที่อุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พ้ืนที่
ป่าชายเลนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 และพื้นที่ป่าต้น
น้ าล าธารที่ก าหนดไว้เป็นชั้นคุณภาพลุ่มน้ าตามมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง     
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13. เรื่อง  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)             
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  โดยที่ประชุมได้พิจารณา
ร่วมกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพารา โดยเฉพาะความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางจากปัญหา
ราคายางพาราตกต่ า  รวมทั้ง  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สรุปผล
การประชุมได้ ดังนี้  
  1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ 
   1.1 เห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบ
กิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ วงเงิน 20,000 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 – เมษายน 
2565 ระยะเวลาในการชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการฯ 1 ปี นับตั้งแต่ได้รับการอนุมัติ แต่ไม่เกิน 30 เมายน 2565  
   1.2 มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประสานกับผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือหารือธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินในการพิจารณาแหล่งเงินที่จะใช้สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนตามร่างพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบก่อนเป็น
ล าดับแรก  
   1.3 มอบหมายให้  กษ.  โดย กยท. แต่งตั้ งคณะกรรมการด า เนินโครงการชุด             
ต่าง ๆ  ตามท่ี กยท. เสนอ และจัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป  
  2. โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 
   2.1 เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 
   2.2 มอบหมายให้ กษ. โดย กยท. และภาคเกษตรกร ร่วมหารือทบทวนหลักเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของโครงการฯ ให้มีความชัดเจน เกี่ยวกับการก าหนดราคายางที่ใช้ประกันรายได้ ปริมาณผลผลิต  
ระยะเวลาที่ชดเชย และจ านวนพื้นที่สวนยางกรีดได้ของเกษตรกรแต่ะรายที่จะประกันรายได้ โดยให้อยู่ในกรอบอัตรา
ยอดคงค้างภาระที่รัฐต้องรับภาระชดเชยงบประมาณ ตามนัยมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และจัดท ารายละเอียดโครงการฯ ที่ได้ปรับปรุงตามมติการประชุมเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาต่อไป  
  3. การขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง  
   3.1 เห็นชอบขยายระยะเวลาคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคายาง  และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกไปจากเดิม คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เป็น วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยให้
กระทรวงการคลัง (กค.) ขยายระยะเวลาค้ าประกันเงินกู้กับ ธ.ก.ส. ออกไปและยกเว้นค่าธรรมเนียมในการค้ าประกัน
เงินกู้ตามระยะเวลาการขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. พร้อมชดเชยต้นทุนเงินในอั ตรา FDR+1 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ตามข้ันตอนต่อไป 
   3.2 เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณส าหรับเป็นค่าเช่าโกดัง  ค่าประกันภัย ค่าจ้างผลิตยาง
และอ่ืน ๆ  ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2563 จ านวนเงิน 772.47 ล้านบาท และเห็นชอบการ
จัดสรรงบประมาณส าหรับเป็นค่าเช่าโกดังและค่าประกันภัย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 – มีนาคม 2564 จ านวนเงิน 
126.286 ล้านบาท  
   3.3 มอบหมายให้ กยท. หารือกับ ธ.ก.ส. ในเรื่องงบประมาณในการขยายระยะเวลาช าระ
คืนเงินกู้โครงการฯ ออกไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยให้พิจารณาถึงอัตราชดเชยต้นทุนเงินของ ธ.ก.ส. ด้วย 
   3.4 มอบหมายให้ กยท. ระบายยางในสต๊อก โดยพิจารณาความเหมาะสมของราคายางใน
ตลาด รวมถึงการน ายางในสต๊อกไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ 
   3.5 มอบหมายให้ กษ. โดย กยท. ด าเนินการจัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 
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  4. การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยาง 
   4.1 เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อ
ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ 1) ให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการโดยธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐ               
(สถาบันการเงินเฉพาะกิจ) ได้ทุกธนาคาร 2) ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อในทุก ๆ 1 ล้านบาท จะต้องมีการเพ่ิม
ปริมาณการใช้ยางในประเทศอย่างน้อย 2 ตันต่อปี  ในปีการผลิต 2563 หรือระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ ก าหนด และ 3) ให้ กยท. ตรวจสอบการใช้ยางของผู้ประกอบการเป็นรายปี ในปีการผลิต 2563              
หรือระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ก าหนด   
   4.2 มอบหมายให้ กษ. โดย กยท. จัดท ารายละเอียดโครงการ เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจาราต่อไป  
  5. การเพิ่มกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) ในสถานการณ์การระบาดของโรค 
COVID-19 ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงิน
สินเชื่อ 20,000 ล้านบาท 
   5.1 เห็นชอบการเพ่ิมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) ในสถานการณ์
การระบาดของโรค COVID-19 ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง               
(ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท  
   5.2 เห็นชอบในหลักการของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชดเชยดอกเบี้ย ได้แก่  
    5.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องซื้อยางมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตของฤดูกาลใหม่ 
(รายเดือน) เพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และหาก
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีการซื้อยางก็จะไม่ได้รับการชดเชยในเดือนนั้น   
    5.2.2 หลักฐานและเอกสารในการชดเชยดอกเบี้ย ต้องเป็นหลักฐานการซื้อยาง
มาเป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตในแต่ละเดือน เอกสารบัญชียางที่ส่งให้กรมวิชาการเกษตรตามพระราชบัญญัติควบคุม
ยาง พ.ศ. 2542 และเอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามท่ี กยท. ก าหนด   
    5.2.3 รัฐบาลจะสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยในอัตราตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 
2 ต่อปี  
   5.3 มอบหมายให้ กษ. โดย กยท. จัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาต่อไป  
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (ประธาน กนย.)  
   1. มอบหมายให้ กค. เร่งรัดการตรวจสอบข้อมูลในการคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่หักไว้ในอัตรา
ร้อยละ 0.75  
   2. มอบหมายให้ กยท. หารือกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะส่งเสริมเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ
ผลิตถุงมือยางให้สามารถแข่งขันได้ และให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการน้ ายางข้นด้วย  
  6. การเพิ่มเติมวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 
   6.1 เห็นชอบการเพ่ิมวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง 
ระยะที่ 1 งบประมาณส าหรับประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง  จ านวน 2,347,900,329.32 บาท  และ
งบประมาณส าหรับชดเชยต้นทุนเงิน   ในอัตราเงินฝากประจ า 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. บวก 1 ในอัตรา 2.40 จ านวน 
56,349,607.90 บาท โดยใช้ทุน ธ.ก.ส. ส ารองจ่ายแทนรัฐบาลไปก่อน และให้ ธ.ก.ส. ขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ซึ่งเป็นไปตามหลักการเดิมท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (15 ตุลาคม 2562) อนุมัติโครงการดังกล่าวไปแล้ว  
   6.2 มอบหมายให้ กษ. โดย กยท. หารือกับส านักงบประมาณ กค. และ ธ.ก.ส. ในประเด็น
กรอบวงเงินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  และจัดท ารายละเอียดโครงการที่ได้
ปรับปรุงตามมติการประชุม เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป  
  7. แนวทางการสนับสนุนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยางจากปัญหาราคา
ยางพาราตกต่ าและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศ
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ไทย สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย สมาคมน้ ายางข้นไทย และสมาคมยางพาราไทย ได้เสนอแนวทางการฟ้ืนฟูเกษตรกร
ชาวสวนยางหลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  โดยขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนเครื่องจักรและเทคโนโลยีของ
ผู้ประกอบกิจการยาง ได้แก่  อุตสาหกรรมถุงมือยาง อุตสาหกรรมน้ ายางข้น เพ่ือให้สามารถฟ้ืนฟูเศรษฐกิจได้เร็วขึ้น 
อีกทั้งเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนรวมถึงการแก้ ไขปัญหามาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดของ
สหรัฐอเมริกา  
  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (ประธาน กนย.)  
  1. มอบหมายให้ กยท. หารือกับ สกท. ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
(อก.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเงินลงทุนเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตให้แก่เครือข่าย
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง ได้แก่  อุตสาหกรรมถุงมือ
ยาง อุตสาหกรรมน้ ายางข้น  
  2. มอบหมายให้ กษ. แก้ไขระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
  3. มอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ที่จะสนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการในส่วนของงบประมาณภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19  
  4. มอบหมายให้ อก. ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข  พณ. 
กษ. ในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางของไทยเพ่ือให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้   
  5. มอบหมายให้ พณ. เจรจาเพื่อแก้ไขปัญหามาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดของสหรัฐอเมริกา 
  ทั้งนี้ กษ. โดย กยท. จะจัดท ารายละเอียดของการด าเนินการตามข้อ 1 -6 เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาต่อไป  
 
14. เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2563  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ                    
ณ เดือนพฤษภาคม 2563 ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เสนอ ดังนี้ 
  

หัวข้อ สาระส าคัญ 
1. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
1.1 ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและ
กา รขั บ เ คลื่ อนแ ผนแ ม่บทภาย ใ ต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 เผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ประกอบการชี้แจงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงานจัดท าโครงการส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2565 ให้หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าเข้าใจบทบาทและ
หน้าที่ โดยคาดว่าจะได้โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่จะ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยทั้ง 140 เป้าหมาย 
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 จากนั้นจะจัดล าดับความเร่งด่วนของ
โครงการและบรรจุ ในแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการต่อไป 

  หารือร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การทุนเพ่ือเด็ก              
แห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ธนาคารโลก (World Bank) เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  การแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติโดยหน่วยงานของรัฐ  และความเป็นไปได้
ขององค์กรต่าง ๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เช่น การสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาในมิติต่าง ๆ  
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 ประสานขอข้อมูลระบบเกษตรกรกลาง (Famer One) ของ
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เพ่ือน ามาบูรณาการกับระบบ(Thailand 
People Map and Analytics Platfrom : TPMAP)  และใช้ประโยชน์
ในการระบุเกษตรกรกลุ่มเปราะบางยากจนในระดับครัวเรือนและระดับ
บุคคล รวมทั้งหารือร่วมกับหน่วยงานที่มีความสนใจในการน าข้อมูล
ของ TPMAP ใช้ประโยชน์ เช่น World Bank ซึ่งอยู่ระหว่างการ
พิจารณาใช้ข้อมูลจาก TPMAP Logbook เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  และสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน  ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาบูรณาการฐานข้อมูลผู้มี
รายได้น้อยที่ได้รับการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย TPMAP เพ่ือวิเคราะห์
ความซ้ าซ้อนของกลุ่มเป้าหมายและการให้ความช่วยเหลือรวมทั้ง
ประเมินมาตรการให้ความช่วยเหลือในมิติอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งจากฐานรากต่อไป    

1.2 ผลการด าเนินการอ่ืน ๆ   อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ให้สามารถรองรับการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินโครงการภายใต้เงื่อนไขของพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคม  ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 รวมทั้งสามารถพิจารณาความเชื่อมโยงและสอดคล้อง
ระหว่างโครงการภายใต้พระราชก าหนดฯ ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ
 อยู่ระหว่างการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ eMENSCR เข้ากับระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยไม่เป็นภาระการรายงานของหน่วยงาน
จนเกินไป  
 สร้างการตระหนักรู้  ความเข้าใจ  และการมีส่วนร่วมของภาคี             
ต่าง ๆ ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนการปฏิรูปประเทศ 
เช่น จัดท าเกมกระดาน “เมืองพัฒน์” ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เล่นวางแผนแก้ไข
สถานการณ์ที่ต้องค านึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  และจัดท าวีดิทัศน์เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชน
เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศประกอบด้วย  โครงการกองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา (ด้านการศึกษา) โครงการทนายความอาสา
ประจ าสถานีต ารวจ (ด้านกระบวนการยุติธรรม) และโครงการไม้มีค่า
(ด้านสังคม)  

2. การด าเนินงานในระยะต่อไป  เร่งรัดจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่จะ
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้ามายของแผนแม่บทย่อยทั้ง 140 เป้าหมาย 
และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ให้แล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 เร่งประมวลผลแผนปฏิบัติการด้าน ... ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็น
แผนระดับที่ 3 เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการรวมแผนที่มีความ
สอดคล้องกัน การยกเลิกแผนที่ไม่มีความจ าเป็น และการจัดท าแผนที่
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ควรต้องมีเพ่ิมเติม 
 เร่งประมวลผลการส ารวจหลักสูตรที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ที่ได้รวบรวมจากภาคี เพ่ือประกอบการ
ขยายผลการจั ดท าหลั กสู ตรการ เ รี ยนออนไลน์ ให้ ค รอบคลุ ม
กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม
นักเรียน นิสิต และนักศึกษา  

 
15. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home)  และการเหลื่อมเวลาใน
การท างานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 6  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From 
Home)  และการเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 6 ตามที่ส านักงาน ก.พ. 
เสนอ  โดยสรุปข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้รับข้อมูลจาก 146 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 99 ของ               
ส่วนราชการทั้งหมด (147 ส่วนราชการ) สรุปข้อมูล ดังนี้ 
  1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work From Home)  
      1.1 ส่วนราชการร้อยละ 89 (130 ส่วนราชการ) มีการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ และส่วนราชการร้อยละ 41 (60 ส่วนราชการ) ก าหนดให้มีจ านวน
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งร้อยละ 50 ขึ้นไป (ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมี 63 ส่วน
ราชการ คิดเป็นร้อยละ 43) โดยในจ านวนนี้มีส่วนราชการร้อยละ 16 (23 ส่วนราชการ) มอบหมายให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา) ทั้งนี้ มีการมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้านใน
หลายรูปแบบ เช่น ปฏิบัติงานที่บ้านสลับกับการมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการ วันเว้นวัน สัปดาห์ละ 1 
วัน สัปดาห์ละ 2 วัน สัปดาห์เว้นสัปดาห์ เป็นต้น 
  1.2 ส่วนราชการร้อยละ 10 (16 ส่วนราชการ) มีการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (เพ่ิมขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมี 14 ส่วนราชการ คิดเป็น
ร้อยละ 9) 
  2. การเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ 
      2.1 ส่วนราชการก าหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานเมื่อจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 46 ก าหนดการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานเป็น               
3 ช่วงเวลา คือ เวลา 7.30 – 15.30 น. เวลา 8.30 – 16.30 น. และเวลา 9.30 – 17.30 น. และส่วนราชการร้อยละ 
14 ไม่ได้ก าหนดให้มีการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน  
      2.2 ส่วนราชการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามวันเวลาปกติ
ในบางลักษณะงาน โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ คือ งานให้บริการประชาชน งานพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต งานใน
ห้องปฏิบัติการ งานจัดเก็บภาษ ี
  3. แนวทางการบริหารงานของส่วนราชการ 
      3.1 การก ากับดูแลและบริหารผลการท างาน ส่วนราชการร้อยละ 100 ก าหนดให้มีระบบรายงาน
ผลงานผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 50 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รายงานความก้าวหน้าของงานทั้ง
รายวันและรายสัปดาห์ ผ่าน Application LINE ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ Google Form  
      3.2 การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ส่วนราชการมีการน าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานโดยส่วนใหญ่เลือกใช้ Application LINE ร้อยละ 99 Application 
Zoom ร้อยละ 66 Microsoft Team ร้อยละ 33 Cisco Webex ร้อยละ 27 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่ใช้งานผ่าน
คอมพิวเตอร์แบบพกพาและโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่นเดียวกับข้อมูลในสัปดาห์ที่ผ่านมา 
  4. ข้อจ ากัดของส่วนราชการ ในการมอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานนอกสถาน
ที่ตั้งของส่วนราชการ ได้แก่ การขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ปฏิบัติงานและสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การขาด
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ความไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสารและการ
ประสานงานในกรณีเร่งด่วน งานเกี่ยวกับเอกสารราชการที่ยังคงมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง 
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  5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน – นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ได้แก่ การน าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เช่น การให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น การสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติงานและค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติงานที่บ้าน เช่น ค่าโทรศัพท์  ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
 
16. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การท างานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from 
Home) และการเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ ในสัปดาห์ช่วงระหว่างวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 
2563 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
   สาระส าคัญของเรื่อง 
   รัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลังโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีจ านวน 55 แห่ง โดยผลสัมฤทธิ์ฯ ของรัฐวิสาหกิจในสัปดาห์ช่วงระหว่างวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 
2563 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
   1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ (ปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักหรือสถานที่ตามท่ี
รัฐวิสาหกิจก าหนด) 
   รัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ยังคงด าเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและมีรัฐวิสาหกิจ 10 แห่ง 
ได้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ ากัด โรงพิมพ์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การยางแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การยาสูบแห่งประเทศไทย 
องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การสุรา กรมสรรพสามิต และการ
ประปาส่วนภูมิภาค ที่ให้พนักงานกลับมาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามปกติแล้ว เพิ่มข้ึน 1 แห่ง จากสัปดาห์ก่อนหน้า 
(ช่วงระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2563) ทั้งนี้ จากจ านวนพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดจ านวน 
272,490 คน มีพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งจ านวน 40,666 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 15 
   2. การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ 
   รัฐวิสาหกิจ 34 แห่ง ยังคงด าเนินนโยบายการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา โดยมีช่วงเวลาเริ่มปฏิบัติงาน
ตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 10.30 น. เท่ากับสัปดาห์ก่อนหน้า (ช่วงระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2563 
   3. แนวทางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ 
   รัฐวิสาหกิจที่ยังคงด าเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติงานทั้ง
เป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน ซึ่งรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีการก ากับ ติดตาม และ
บริหารผลการปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชัน Line ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการติดตามงานและการลงเวลา
ปฏิบัติงานที่องค์กรพัฒนาขึ้นเอง โดยรัฐวิสาหกิจยังคงใช้แอปพลิเคชัน Line มาสนับสนุนการปฏิบัติงานมากท่ีสุด 
ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งว่า ควรเตรียมอุปกรณ์และระบบเพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งให้เพียงพอ และควรพัฒนาระบบการปฏิบัติงานขององค์กรให้สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้งได้ ซึ่งรวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งควร
พิจารณาลักษณะงานที่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งเท่านั้น เช่น การให้บริการประชาชน และส าหรับงานอ่ืนที่
ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง ควรพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งแทน 

ต่างประเทศ 
 
17. เรื่อง กรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองระบบการผลิตสินค้า
เกษตรที่เป็นอาหารของอาเซียน ภายใต้รัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบต่อกรอบการเจรจาความตกลงที่ เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและ                     
การตรวจสอบรับรองระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารของอาเซียน ภายใต้รัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและ           
ป่าไม้  และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายพิจารณาใช้ดุลยพินิจ                         
ตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
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  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. กษ. รายงานว่า กษ. โดยส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัด
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดท าความตกลง MAMRASCA เมื่อวันที่ 14 และ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
ประกอบด้วยส่วยราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากภาคเอกชน เช่น ส่วนราชการภายในของ กษ. (กรม
ประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว) กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นต้น เพ่ือด าเนินการพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อร่างความตกลงที่เกี่ยวข้องมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารของ
อาเซียน รวมถึงการจัดท ากรอบเจรจาความตกลงดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อไทย รวมทั้งได้เสนอคณะกรรมการ
มาตรฐานสินค้าเกษตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
กรอบเจรจาความตกลงดังกล่าวแล้ว โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  (1) เพ่ือก าหนดหรือพิจารณามาตรฐานของอาเซียนด้านระบบการผลิตพืช ปศุสัตว์ และประมง 
ในระดับฟาร์ม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้ในการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็น
อาหารของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  (2) เพ่ือก าหนดขอบข่ายและเงื่อนไขในการยอมรับผลการตรวจสอบรับรองระบบการผลิตสินค้า
เกษตรที่เป็นอาหารร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  (3) เพ่ือพัฒนากลไกการประสานงานของอาเซียนและการปฏิบัติตามความตกลงของประเทศ
สมาชิก โดยก าหนดกลไกในการด าเนินการให้ยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่
เป็นอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นไปตามเงื่อนไขในความตกลงในการน าเข้าและส่งออกในภูมิภาค 
  (4) ประเด็นอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามความตกลงนี้  เช่น การระงับข้อพิพาท ความ
โปร่งใส การเพ่ิมบทบาทของอาเซียนและของประเทศสมาชิกอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
เกษตรที่เป็นอาหาร การมีผลใช้บังคับ และการแก้ไขความตกลง รวมทั้งประเด็นอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อไทย 
  ทั้งนี้  กรอบการเจรจาดังกล่าวจะมีการเจรจาเพิ่มเติมในรายละเอียดระหว่างการประชุม
คณะท างานเฉพาะกิจฯ (MRA Task Force on MAMRASCA) ภายใต้รัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ 
(AMAF) ซึ่งจะจัดขึ้นภายในเดือนมิถุนายน 2563 
  2. กรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองระบบการผลิต
สินค้าเกษตรที่เป็นอาหารของอาเซียน ภายใต้รัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและจัดอยู่ในด้านการสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
18. เรื่อง การลงนามหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์ (Deed of Grant) และการส่งมอบเรือลาดตระเวนจาก
สาธารณรัฐสิงคโปร์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 
  1. การลงนามในหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์ ระหว่าง Police Coast Guard (PCG) และ
ส านักงาน ป.ป.ส. โดยฝ่ายไทยเป็นผู้รับมอบเรือลาดตระเวน จ านวน 3 ล า คือ เรือแบบ PT จ านวน 1 ล า และเรือ
แบบ SU จ านวน 2 ล า จากฝ่ายสิงคโปร์ 
  2. การลงนามในหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์ ระหว่างส านักงาน ป.ป.ส. และ Loa National 
Commission for Drug Control and Supervision (LCDC) โดยฝ่าย สปป. ลาว เป็นผูร้ับมอบเรือลาดตระเวนแบบ 
SU จ านวน 1 ล า จากฝ่ายไทย 
  3. การลงนามในหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์ ระหว่างส านักงาน ป.ป.ส. และ Drug 
Enforcement Division of Myanmar Police Force (DED) โดยฝ่ายเมียนมาเป็นผู้รับมอบเรือลาดตระเวน จ านวน 
2 ล า คือ เรือแบบ PT จ านวน 1 ล า และเรือแบบ SU จ านวน 1 ล า จากฝ่ายไทย 
  4. ส านักงาน ป.ป.ส. ด าเนินการส่งมอบเรือลาดตระเวนแบบ SU จ านวน 2 ล า ให้แก่ฝ่าย สปป.ลาว 
และฝ่ายเมียนมา ประเทศละ 1 ล า เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน 1 จังหวัดเชียงราย 
  5. ผู้แทนส านักงาน ป.ป.ส. ด าเนินการส่งมอบเรือลาดตระเวนแบบ PT จ านวน 1 ล า ใหแ้ก่ฝ่าย
เมียนมา เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ท่าเรือระนอง จังหวัดระนอง  
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  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผู้แทนรัฐบาลไทย เดินทางไปลงนามในหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์
รับมอบเรือลาดตระเวนจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ จ านวน 3 ล า เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ส านักงานใหญ่
หน่วยงานต ารวจตระเวนชายฝั่งสิงคโปร์ (Police Coast Guard: PCG) โดยมีนายเชียง เคง ค็อง (Mr.Cheang Keng 
Keong) ผู้บังคับการ PCG เป็นผู้แทนฝ่ายสิงคโปร์ในการลงนาม โอกาสนี้ นายอึ้ง เซอ ซง (Mr.Ng Ser Song) 
ผู้อ านวยการหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Central Narcotics Bureau: CNB) ร่วมเป็น
เกียรติในพิธีดังกล่าว 
  2. ส านักงาน ป.ป.ส. ได้จัดพิธีลงนามหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบเรือลาดตระเวน 
ระหว่างไทย - สปป.ลาว และไทย - เมียนมา เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ท่าเรือ BMT Pacific Ltd. (BMTP) 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายเควิน ฉ็อก (H.E. Mr.Kevin Cheok) 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจ าประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามหนังสือตราสารการโอน
กรรมสิทธิ์และส่งมอบเรือลาดตระเวน ระหว่างไทย - สปป.ลาว และไทย - เมียนมา เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ลาดตระเวนสกัดก้ันยาเสพติด ตามแนวชายแดนลุ่มน้ าโขง โดยมีเลขาธิการ ป.ป.ส. นายวงเพ็ด แสนวงสา 
(Mr.Vongphet Senvongsa) รองเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สปป.ลาว 
(Loa National Commission for Drug Control and Supervision: LCDC) และพันต ารวจเอก ลา มิน (Pol.Col. 
Hla Min) ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการและแผน กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติดเมียนมา (Drug 
Enforcement Division of Myanmar Police Force: DED) เป็นผู้แทนในการลงนามหนังสือตราสารการโอน
กรรมสิทธิ์ 
  3. ผู้แทนส านักงาน ป.ป.ส. ด าเนินการส่งมอบเรือลาดตระเวนแบบ SU จ านวน 2 ล า ใหแ้ก่ฝ่าย 
สปป.ลาว และฝ่ายเมียนมา ประเทศละ 1 ล า เพื่อใช้ในการลาดตระเวนสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่
แม่น้ าโขงและสามเหลี่ยมทองค า เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน 1 จังหวัดเชียงราย 
  4. ผู้แทนส านักงาน ป.ป.ส. ด าเนินการส่งมอบเรือลาดตระเวนแบบ PT จ านวน 1 ล า ใหแ้ก่ฝ่าย
เมียนมา เพ่ือใช้ในการลาดตระเวนสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันมิให้เข้าสู่
ราชอาณาจักรไทยและประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ท่าเรือระนอง จังหวัด
ระนอง  
 
19. เรื่อง การลงคะแนนรับรองข้อเสนอเลื่อนก าหนดจัดงาน World Expo 2020 Dubai  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการลงคะแนนรับรองข้อเสนอเลื่อนก าหนดจัดงาน World Expo 2020 
Dubai จาก 20 ตุลาคม 2563 - 10 เมษายน 2564 เป็น 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 ตามที่รัฐบาลสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์เสนอต่อองค์การนิทรรศการนานาชาติ ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ทวี
ความรุนแรงขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดงาน World Expo 
2020 Dubai จึงได้ยื่นข้อเสนอเลื่อนก าหนดการจัดงานต่อองค์การนิทรรศการนานาชาติ จาก 20 ตุลาคม 2563 - 
10 เมษายน 2564 เป็น 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 โดยข้อเสนอดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจาก
ประเทศสมาชิกสมัชชาใหญ่ จ านวน 2 ใน 3 ซึ่งองค์การนิทรรศการนานาชาติได้เห็นชอบกับข้อเสนอของรัฐบาล
อาหรับเอมิเรตส์และก าหนดให้ประเทศสมาชิกสมัชชาใหญ่ด าเนินการผ่านช่องทางระบบออนไลน์ขององค์การ
นิทรรศการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 29 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น ดศ. จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการ            
จัดงาน World Expo 2020 Dubai ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 เพ่ือพิจารณาประเด็นดังกล่าว ซึ่ง
คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมอบหมายให้ผู้แทนกระทรวง
พาณิชย์เป็นผู้มีสิทธิออกเสียง 
  อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารี ส กระทรวง
พาณิชย์ ในฐานะผู้แทนไทยที่เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงในองค์การนิทรรศการนานาชาติได้ลงคะแนนรับรองข้อเสนอของ
รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ผ่านระบบออนไลน์แล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 และองค์การนิทรรศการนานาชาติ
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ได้มีหนังสือแจ้งว่าสมาชิกในสมัชชาใหญ่ได้ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 แล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 จึงถือ
เป็นการรับรองข้อเสนอในการเลื่อนก าหนดจัดงาน World Expo 2020 Dubai เป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 
มีนาคม 2565 และยังคงใช้ชื่องานว่า “Expo 2020 Dubai”  
 
20. เรื่อง รายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 
พิเศษ ประจ าปี 2563 และการจัดท ารายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศคู่ค้า 
(Notorious Markets) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยตามกฎหมาย
การค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ประจ าปี 2563 และการจัดท ารายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงใน
ประเทศคู่ค้า (Notorious Markets) และรับทราบการจัดท าร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดย
มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตาม
ขั้นตอนต่อไปโดยเร็ว พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ได้แก่กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  กองทัพบก กองทัพเรือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศุลกากร ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กวดขันและ
ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในท้องตลาดและบนอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะในตลาดที่มีการระบุใน
รายงานการจัดท ารายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศคู่ค้า (Notorious Markets) ตลอดจน
สกัดกั้นการล าเลียงและขนส่งสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมอบหมายกระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาและ ดศ. ด าเนินการร่วมกันเพ่ือให้มีการระงับการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาบนอินเทอร์เน็ตหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาออก
จากระบบคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องต่อไป ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามค าสั่งศาลภายใต้
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมอย่างเข้มงวด ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  สถานะของไทยและประเทศคู่ค้าอื่นของสหรัฐฯ ประจ าปี 2563 
  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 United State Trade Representative (USTR) ได้ประกาศ
สถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้าฯ ประจ าปี 2563 ซึ่งไทยยังคงสถานะอยู่ในบัญชี Watch 
List (WL) ร่วมกับประเทศอ่ืนอีก 22 ประเทศ เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ประเทศแคนาดา สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สหรัฐเม็กซิโก และมีประเทศที่อยู่ใน Priority 
Watch List (PWL) จ านวน 10 ประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สหพันธรัฐรัสเซีย ส่วนรายงาน Notorious Markets ประจ าปี 2562 ได้มีการระบุชื่อตลาดในไทย 2 แห่ง โดยเป็น
การละเมิดในท้องตลาด 1 แห่ง คือ ย่านพัฒน์พงษ์ และตลาดออนไลน์ 1 แห่ง คือ www.shopee.co.th ทั้งนี้ 
สหรัฐฯ แสดงความพอใจต่อนโยบายและผลการด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยที่ส าคัญ ได้แก่ 
  1.  การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวข้องภายใต้กลไกของ
คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ 
  2. การป้องปรามการละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง การเผยแพร่สถิติการ
จับกุมผ่านช่องทางออนไลน์ และการจัดกิจกรรมรณรงค์ และสร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
  3. การเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การยกระดับการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงในสภาพแวดล้อมดิจิทัลและการเตรียมการเข้าเป็นภาคี
สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก รวมทั้งการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 
2522 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียนและเตรียมการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วย
การจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ 
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  4. การเพิ่มจ านวนผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือแก้ไขปัญหางานค้างสะสม
การจดทะเบียนสิทธิบัตร 
  ทั้งนี้ ยังมขี้องกังวลและข้อเสนอแนะของสหรัฐฯ ดังนี้ 
  1. การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญายังคงมีอยู่ เช่น การจ าหน่ายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและ
ลิขสิทธิ์ทั้งในท้องตลาดและตลาดออนไลน์ การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
  2. การด าเนินคดีทางแพ่งใช้เวลานานและค่าเสียหายที่เจ้าของสิทธิได้รับไม่เหมาะสม 
  3. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมยังไม่ตอบสนองต่อข้อกังวลของสหรัฐฯ 
เช่น การคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีการบังคับใช้สิทธิ กรณีมีการลักลอบบันทึกภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ และ
การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยมิชอบ  
  4. พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ยังมีการก าหนดสัดส่วนระหว่างภาพยนตร์
ไทยกับภาพยนตร์ต่างประเทศท่ีจะน าออกฉายในโรงภาพยนตร์  
  5. ปัญหาด้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรค้างสะสม โดยเฉพาะสิทธิบัตรยา 
  6. การให้ความส าคัญกับการป้องกันการน าข้อมูลผลการทดสอบยาและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรไป
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่ไม่เป็นธรรมหรือการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  พณ. เห็นว่าไทยควรมีการพัฒนาระบบการคุ้มครองและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในทุกรูปแบบ รวมถึงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
โดยให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและมาตรการด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นประเด็นที่สหรัฐฯ ให้
ความส าคัญ 
 
21. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน -จีน ตามที่กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) เสนอ  
  โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  1. แนวทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   1.1 ที่ประชุมฯ เน้นย้ าการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน  การรักษา การ
ถอดบทเรียนและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการรับมือกับการแพร่ระบาดอย่างทันท่วงทีและโปรงใส รวมถึงการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ และการส่งเสริมให้ใช้กลไกที่มีอยู่เพ่ือรับมือกับการแพร่ระบาด เช่น การประชุม
ระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน 
   1.2 จีนเสนอให้จัดประชุมสุดยอดอาเซียน–จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและผลการวิจัยอย่างเปิดเผย ตลอดจนเสนอจัดตั้งกลไกการ
ประสนงานถาวรระหว่างอาเซียนกับจีนเพ่ือรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และศูนย์ส ารองอุปกรณ์และ
เครื่องมือส าหรับควบคุมการแพร่ระบาด รวมทั้งจีนคาดหวังว่าภายหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย ประเทศสมาชิก
อาเซียนจะพิจารณายกเลิกข้อจ ากัดการเดินทางและส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือลด
ผลกระทบต่อการค้า 
   1.3 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีข้อเสนอ เช่น สาธารณรัฐอินโดนีเซียเสนอจัดตั้งสายด่วนและ
ศูนย์จัดการเฉพาะกิจระหว่างอาเซียนกับจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์เสนอเกี่ยวกับความจ าเป็นที่ต้องมีข้อจ ากัดในการ
เดินทางตามบริบทของแต่ละประเทศ และประเทศไทยสนับสนุนการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน–จีน สมัยพิเศษฯ ใน
เวลาที่เหมาะสม  
  2. ที่ประชุมได้ร่วมรับรองถ้อยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน -จีน  
สมัยพิเศษฯ ซึ่งมีสาระส าคัญในการสนับสนุนความร่วมมือด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติ 
2) ความร่วมมือภายใต้กลไกอาเซียนและความร่วมมือกับภาคีนอกภูมิภาค 3) การสื่อสารต่อสาธารณชนและการมี
ส่วนร่วมและการตั้งรับของชุมชน 4) การหารือเชิงนโยบายและการแลกเปลี่ยนพัฒนาการล่าสุดของเชื้อไวรัสผ่าน
กลไกที่ มี อยู่ แ ล้ ว  5 )  ก าร เส ริ มสร้ า งขี ดความสามารถในการป้ องกันและควบคุ ม โ รคติ ดต่ อต่ า ง  ๆ  
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6) การบรรเทาผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของสินค้าทางการแพทย์ที่เป็นที่ต้องการเร่งด่วนและการพัฒนาการวิจัยยา
และวัคซีน 7) การสนับสนุนกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดผ่านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล             
8) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการพัฒนาสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และ 9) ความมุ่งม่ันที่จะลดผลกระทบด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 
22. เรื่อง การจัดท าข้อตกลงการบริหารจัดการกองทุน UN COVID-19 Response and Recovery Multi-
Partner Trust Fund (UN COVID-19 MPTF) 
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อการจัดท าข้อตกลงการบริหารจัดการกองทุน UN COVID-19 MPTF 
และอนุมัติให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นผู้ลงนามข้อตกลงฯ ของฝ่าย
ไทย ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นจะต้องแก้ไขปรับปรุงร่างข้อตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญก่อนการลงนาม ให้
กระทรวงการต่างประเทศสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงการ
ต่างประเทศ เสนอ  
    สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่า การสนับสนุนงบประมาณแก่กองทุนฯ ดังกล่าว เป็นการ
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของไทยในกรอบสหประชาชาติในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และ
เป็นการสนับสนุนการท างานของหน่วยงานภายใต้สหประชาชาติในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงที่ไทย
เป็นสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council – ECOSOC) วาระ
ปี ค.ศ. 2020 – 2022 ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ไทยแสดงจุดยืนในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไม่ทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง จึงอนุมัติงบประมาณ จ านวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,300,000 บาท เพ่ือบริจาค
สมทบกองทุนฯ ดังกล่าว และจะต้องจัดท าข้อตกลงการบริหารจัดการกองทุนฯ กับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Development Programme – UNDP) ตามข้ันตอนที่สหประชาชาติก าหนด เพื่อความโปร่งใสใน
การบริหารจัดการเงินบริจาค 
  2. ร่างข้อตกลงฯ ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับรายละเอียดการบริจาคเงินให้แก่กองทุนฯ และการใช้เงิน
ของกองทุนฯ ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขซึ่งจะบังคับกับองค์การภายใต้สหประชาชาติที่เป็นผู้รับ (UN Recipient 
Organization) และตัวแทนบริหารจัดการ (Administrative Agent) โดยไม่มีการก าหนดพันธกรณีใด ๆ ส าหรับผู้
บริจาค (Donor) 
    ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เลขาธิการสหประชาชาติประกาศจัดตั้งกองทุน “United Nations 
COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund” หรือ “UN COVID-19 MPTF” เพ่ือเป็น
กองทุนระหว่างหน่วยงาน (inter-agency fund) ของสหประชาชาติ ส าหรับสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะประเทศท่ีมีรายได้ต่ าถึงปานกลาง โดย
กองทุนฯ มีเป้างบประมาณจ านวน 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีระยะเวลาในการบริหารกองทุนฯ 2 ปี (จนถึงเดือน
เมษายน 2565) ตามที่ข้อมูลเปิดเผย สถานะ ณ เดือนมิถุนายน 2563 มีประเทศต่าง ๆ บริจาคเพ่ือสนับสนุน
งบประมาณแก่กองทุนฯ แล้ว ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ และสโลวาเกีย 
 
23. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน              
ครั้งที่ 36 
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างวิสัยทัศน์ผู้น าอาเซียนว่าด้วยอาเซียนที่แน่นแฟ้นและตอบสนอง: 
ก้าวข้ามความท้าทายและเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ส าหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน โดยหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเอกสารในที่ส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศหรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก หลังจากนั้นให้รายงานผลเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป และให้นายกรัฐมนตรีหรือ              
ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างวิสัยทัศน์ฯ และร่างปฏิญญาฯ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ 
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   สาระส าคัญของเรื่อง 
    1. ร่างวิสัยทัศน์ผู้น าอาเซียนว่าด้วยอาเซียนที่แน่นแฟ้นและตอบสนอง: ก้าวข้ามความท้าทาย
และเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (ASEAN Leader’s Vision Statement on a Cohesive and Responsive 
ASEAN: Rising Above Challenge and Sustaining Growth) เป็นเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้น าอาเซียนที่
สอดคล้องกับแนวคิดหลักของประธานอาเซียนในปี 2563 โดยเน้นการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่แน่นแฟ้นและ
เป็นเอกภาพในทุกมิติ รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกต่าง ๆ ของอาเซียนและการปฏิบัติตามหลักการ
ส าคัญที่อาเซียนยึดถือ รวมทั้งหลักการที่ระบุในเอกสารมุมมองของอาเซียนต่ออินโด – แปซิฟิก เพ่ือรับมือกับความ 
ท้าทายและโอกาสอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เช่น ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น 
    2. ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน 
(ASEAN Declaration on Human Resources Development for the Changing World of Work) 
ประกอบด้วยบทน าที่กล่าวถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลกของงานและเอกสารตลอดจนกลไกส าคัญที่มีใน
อาเซียนที่เกี่ยวกับอนาคตของงาน และมาตรการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิ (1) การส่ง เสริม               
การเรียนรู้ตลอดช่วงวัย (2) การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและโอกาสการจ้างงานของสตรี                
คนพิการ และผู้สูงอายุ (3) การใช้ประโยชน์จากการอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงงานที่มีคุณค่า และ                  
(4) การเพ่ิมบทบาทของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและการฝึกงาน เป็นต้น 
    ทั้งนี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในฐานะประธานอาเซียน ปี 2563 มีก าหนดจัดการประชุมสุด
ยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยนายกรัฐมนตรีมีก าหนดเข้าร่วม
ประชุมดังกล่าว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 
24. เรื่อง รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน สมัยพิเศษ เกี่ยวกับผลกระทบของโควิด -19 ต่อ
แรงงานและการจ้างงาน ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) และการขอความเห็นชอบรับรองร่าง
ถ้อยแถลงร่วมระดับรัฐมนตรีเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบของโควิด-19 ต่อแรงงานและการจ้างงาน 
    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน สมัยพิเศษเกี่ยวกับ
ผลกระทบของโควิด-19 ต่อแรงงานและการจ้างงาน ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) และเห็นชอบ
การรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมระดับรัฐมนตรีเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบของโควิด-19 ต่อแรงงานและการจ้างงาน 
    สาระส าคัญของร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ได้แก่ (1) การจัดให้มีการสนับสนุนความเป็นอยู่และสุขภาพของ
แรงงานทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานกลุ่มเสี่ยง (2) การจัดหาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมให้แก่แรงงานทุกคนที่
ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และสิทธิที่จะเข้าถึงการช่วยเหลือทางสังคมหรือสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากภาครัฐ 
(3) อ านวยความสะดวกให้แรงงานที่ติดเชื้อโควิด-19 ทุกคนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่จ าเป็น และ (4) ส่งเสริม
การสื่อสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อให้เกิดการรายงานความคืบหน้าของนโยบายและมาตรการของ
ภาครัฐต่อแรงงานและการจ้างงานในการตอบสนองต่อโรคระบาด  
  ร่างถ้อยแถลงร่วมระดับรัฐมนตรีเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบโควิด-19 ต่อแรงงานและการจ้างงานมี
เจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินมาตรการเพ่ือรองรับผลกระทบต่อแรงงานและการจ้างงาน อัน
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงส่งเสริมให้ไตรภาคี (ภาครัฐ นายจ้าง และลูกจ้าง) ที่เกี่ยวข้องใน
อาเซียน เข้ามามีส่วนร่วมในการลดผลกระทบดังกล่าว โดยมาตรการในร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ฉบับนี้ มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีแนวทางความร่วมมือ
ด้านแรงงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพ่ือลดผลกระทบต่อแรงงานและการจ้างงานในภูมิภาค 
 

แต่งตั้ง 
25. เรื่อง รายช่ือผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการต่าง ๆ (จ านวน 4 ราย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ิมเติม (จ านวน 4 ราย) ประกอบด้วย กระทรวงแรงงาน  
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ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส านักงานราชบัณฑิตยสภา เนื่องจาก ปคร. เดิมของส่วน
ราชการดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งมีการเกษียณอายุราชการและมีการโยกย้ายเปลี่ยนต าแหน่ง ดังนี้   
   1. กระทรวงแรงงาน นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน   
   2. ส านักงาน ก.พ.ร. นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร.   
  3. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  นายณรงค์ ทรงอารมณ์  ผู้อ านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
   4. ส านักงานราชบัณฑิตยสภา นางดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา  
 
26. เรื่อง ขอเพิ่มเติมองค์ประกอบในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ าแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอการ
เพ่ิมเติมองค์ประกอบในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ าแห่งชาติ จ านวน 4 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป  
   สาระส าคัญของเรื่อง ทส. รายงานว่า เพ่ือให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ าแห่งชาติ                 
ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้ง (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 ตุลาคม 2562) สามารถบูรณาการในการบริหารจัดการถ้ า
แบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย ตามกรอบแนวคิดการ
บริหารจัดการถ้ าของประเทศไทยที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และแผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายและแผนการบริหารจัดการถ้ าของต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดความ
เชื่อมโยงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนของท้องถิ่น คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ าแห่งชาติ ใน
การประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ดังกล่าว จ านวน 4 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง และอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว 
(เดิมมีคณะกรรมการฯ รวม 26 คน เสนอเพ่ิมเติมครั้งนี้ 4 คน รวมเป็น 30 คน)  
 
27. เรื่อง การแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอการแต่งตั้ง นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร     
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ                     
690,000 บาท (ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2563) ซึ่งกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และให้ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ลาออกจากการ
เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย  
 
28. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เสนอแต่งตั้ง นางผุสดี ตามไท เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน แทนผู้ที่              
พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ โดยให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้
แต่งตั้งไว้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป  
 
29. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในฐานะก ากับดูแล
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 10 คน เนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (เฉพาะกิจ) ได้พ้นจากต าแหน่งตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศ
และค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. 2558 ดังนี้   
   1. นางสาวปฐมา จันทรักษ์    
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   2. นายสุรพล โอภาสเสถียร   
  3. นายมงคล ลีลาธรรม   
  4. นายสรกิจ มั่นบุปผชาติ   ผู้แทนองค์การเอกชน   
  5. นายโอฬาร วีระนนท์    ผู้แทนองค์การเอกชน   
  6. นายมนตรี จงวิเศษ   ผู้แทนองค์การเอกชนซึ่งประกอบการในภูมิภาค    
  7. นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ  ผู้แทนองค์การเอกชนซึ่งประกอบการในภูมิภาค     
  8. นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์   ผู้แทนองค์การเอกชนซึ่งประกอบการในภูมิภาค   
  9. นายภูวดิท ปรีชานนท์    ผู้แทนองคก์ารเอกชนซึ่งประกอบการในภูมิภาค    
   10. นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ   ผู้แทนองค์การเอกชนซึ่งประกอบการในส่วนกลาง    
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป  
 
 

 
 

.............. 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 

 


