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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (8 กรกฎาคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
    กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับ 
    พลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
    พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดลุ่มน้ า พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ 
    และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดที่ดินที่ 
    ไดร้ับอนุญาตให้ท าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ ตามมาตรา 7  
    วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
    พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562   
  7.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด  
    สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
  8.  เรื่อง  การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก  
    รายการ โมโต จีพี ประจ าปี 2564 – 2568 (5 ปี)  
  9.  เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  10.  เรื่อง  ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ปี 2563   
  11.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม  
    ครั้งที่ 8/2563 (คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้) 
  12.  เรื่อง  รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และ
    การเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 8 
  13.  เรื่อง  รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และ
    การเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ 
  14.  เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ี 
    จังหวัดนครราชสีมา 

ต่างประเทศ 
  15.  เรื่อง  การลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบส าหรับการ 
    ส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ 
    ประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและ 
    ส านักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   16.  เรื่อง  ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ และการประชุมสุดยอดอาเซียน 
    บวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
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  17.  เรื่อง  การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 13  
 

แต่งตั้ง 
  18.  เรื่อง  การสมัครรับเลือกตั้งต าแหน่งเลขาธิการองค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและ
    แอฟริกา (Asian-African Legal Consultative Organization-AALCO)  
  19.  เรื่อง  การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่าย
    บริหาร (Deputy Chief Executive Officer, DCEO) ขององค์กรร่วมไทย- 
    มาเลเซีย  
  20.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  21.  เรื่อง  เพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการอ านวยการเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้เป็น
    ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub)   
  22.  เรื่อง  ขอปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการอ านวยการโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี 
    ฐานวิทยาศาสตร์   
  23.   เรื่อง  ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 196/2563 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งมอบหมายให้ 
    รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ 
    ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  
    ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
  24.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอ
    ภาคทางการศึกษา  
  25.  เรื่อง  การพิจารณาแต่งตั้งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ  
  
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3 

 
กฎหมาย 

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้  
    1.  เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณ า ก่อนเสนอ                 
สภาผู้แทนราษฎรต่อไป    
   2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองท่ีต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....  
  3. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมการเพ่ือรองรับการรับบุตรบุญ
ธรรมร่วมกันของคู่ชีวิตที่จะมีขึ้นภายหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ตามข้อสังเกตของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป   
   4. ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศไปพิจารณาด าเนินการต่อไป    
   5. ส าหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยและพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 
ภายหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับในเรื่องนี้มีผลใช้บังคับแล้ว เห็นควรให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับ
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง พิจารณาศึกษาผลกระทบและแนวทางใน
การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ที่คู่ชีวิตที่มีเพศเดียวกันควรได้รับอย่ างเท่าเทียมกับคู่สมรสระหว่าง
ชายและหญิงตามกฎหมายอื่นด้วย ทั้งนี้ ตามข้อสังเกตของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
   ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติ รวม 2 ฉบับ ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เป็นร่างพระราชบัญญัติที่
คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการ (ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....) และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
ตรวจพิจารณาแล้ว โดยได้ปรับปรุงแก้ไข และได้ยกร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งเพ่ือให้สอดคล้องกัน ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดบทบัญญัติเฉพาะ
เกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิตและการเลิกการเป็นคู่ชีวิต สิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่ชีวิต การจัดการทรัพย์สิน การรับ
บุตรบุญธรรม และมรดก เพ่ือรองรับความสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวระหว่างบุคคลที่มีเพศเดียวกันโดย
ก าเนิด โดยมีการอุปการะเลี้ยงดูและมีความสัมพันธ์ในด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างไปจากคู่สมรส ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัวที่ก่อตั้งขึ้นระหว่างบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และสอดคล้องกับสภาพสังคม                 
ในปัจจุบัน  
   สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ   
  1. ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ ดังนี้    
    1.1 ก าหนดให้ “คู่ชีวิต” หมายความว่า บุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันโดยก าเนิดและ             
ได้จดทะเบียนคู่ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้    
   1.2 ก าหนดให้ศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่า
ด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี            
ตามพระราชบัญญัตินี้    
    1.3 ก าหนดให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะท าได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ 
และทั้งสองมีสัญชาติไทย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย รวมทั้งก าหนดบุคคลต้องห้ามมิให้จดทะเบียนคู่ชีวิต คือ 
กรณีบุคคลทั้งสองคนเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา เป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือ
มารดา บุคคลฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ และบุคคลฝ่ายหนึ่งฝ่าย
ใดมีคู่สมรสหรือคูช่ีวิตอยู่ก่อนแล้ว    
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   1.4 ก าหนดให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะท าได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายยินยอมเป็นคู่ชีวิตกัน
และต้องแสดงการยินยอมนั้นให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียน และให้นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้น
ไว้ด้วย   
   1.5 ก าหนดให้ในกรณีที่ผู้เยาว์จะจดทะเบียนคู่ชีวิต ต้องได้รับความยินยอมของบิดา มารดา 
ผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้ปกครอง หรือศาล แล้วแต่กรณี และก าหนดวิธีให้ความยินยอมดังกล่าว รวมทั้งก าหนดให้ผู้เยาว์
ย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อจดทะเบียนคู่ชีวิตตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้   
    1.6 ก าหนดให้สถานะการจดทะเบียนคู่ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ถือเป็นข้อมูลทะเบียน
ประวัติราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร    
    1.7 ก าหนดบทบัญญัติเพ่ือรองรับลักษณะความสัมพันธ์ของคู่ชีวิต เช่น ภูมิล าเนาของคู่ชีวิต 
การร้องขอให้ศาลสั่งหรือเพิกถอนค าสั่งให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ                
การจัดท าบัญชีทรัพย์สินของคู่ชีวิตผู้ไม่อยู่ การถอนคืนการให้ในการจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิต รวมทั้งก าหนดให้คู่ชีวิตต้อง
อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวและช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน   
   1.8 ก าหนดให้คู่ชีวิตมีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหายเช่นเดียวกับสามีหรือภริยาตามมาตรา 3 
และมาตรา 5 (2) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และมีอ านาจด าเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปเช่นเดียวกับ
สามีหรือภริยาตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
    1.9 ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต โดยแบ่งเป็นสินส่วนตัวและ
ทรัพย์สินร่วมกัน   
    1.10 ก าหนดเกี่ยวกับความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิต โดยก าหนดให้                  
การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่ฝ่าฝืนกฎหมายเป็นโมฆะ ให้ค าพิพากษาของศาลเท่านั้นที่จะแสดงว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็น
โมฆะ และให้คู่ชีวิตฝ่ายที่ได้จดทะเบียนคู่ชีวิตโดยสุจริตมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้   
   1.11 ก าหนดเกี่ยวกับการสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต โดยการเป็นคู่ชีวิตย่อมสิ้นสุดลงด้วย               
ความตาย ศาลพิพากษาให้เพิกถอน หรือการเลิกการเป็นคู่ชีวิต รวมทั้งก าหนดเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต เช่น คู่ชีวิต
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อ่ืนฉันคู่ชีวิต หรือฉันภริยาหรือสามี ประพฤติชั่ว ท าร้าย ทรมานร่างกาย
หรือจิตใจ หมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ ายหนึ่ง จงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิน
หนึ่งปี ไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรหรือท าการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นคู่ชีวิตกันอย่าง
ร้ายแรง วิกลจริต เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่ง หรือเมื่อคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายสมัครใจแยกกั นอยู่
เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปี หรือแยกกันอยู่ตามค าสั่งของ                   
ศาลเป็นเวลาเกินสามปี   
    1.12 ก าหนดเกี่ยวกับบุตรบุญธรรม โดยให้คู่ชีวิตซึ่งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในพระราชบัญญัติ
นี้และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วสามารถรับบุตรบุญธรรมได้ โดยผู้จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู้จะเป็นบุตร
บุญธรรม ถ้าได้จดทะเบียนคู่ชีวิตกับบุคคลอ่ืน ต้องได้รับความยินยอมจากคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก่อน รวมทั้งคู่ชีวิตฝ่าย
หนึ่งจะจดทะเบียนรับผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นบุตรบุญธรรมของตนด้วยก็ได้ โดย
จะต้องได้รับความยินยอมของคู่ชีวิตฝ่ายที่เป็นผู้รับบุตรบุญธรรมอยู่แล้ว และก าหนดให้การรับบุตรบุญธรรมย่อมเป็น
อันยกเลิกเมื่อมีการจดทะเบียนคู่ชีวิตกับบุตรบุญธรรม   
   1.13 ก าหนดให้เมื่อคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตาย ให้คู่ชีวิตอีกฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิและ                  
หน้าที่เช่นเดียวกับคู่สมรสตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก  
   1.14 ก าหนดให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยคู่สมรส 
ครอบครัว และบุตรบุญธรรม มาใช้บังคับแก่คู่ชีวิตด้วยโดยอนุโลม ในบางกรณี  
  2. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....                 
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติบางประการในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ดังนี้   
   2.1 ก าหนดให้ชายหรือหญิงจะท าการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยู่ไม่ได้   
     2.2 ก าหนดให้เหตุฟ้องหย่า รวมถึงกรณีสามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อ่ืน              
ฉันคู่ชีวิต   



 

 

 

5 

   2.3 ก าหนดให้สิทธิรับค่าเลี้ยงชีพในกรณีหย่าหมดไป ถ้าฝ่ายที่รับค่าเลี้ยงชีพสมรสใหม่หรือ
จดทะเบียนคู่ชีวิต  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ . .) พ.ศ. .... ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่ของหอการค้าให้ครอบคลุมการด าเนินงานต่าง ๆ อันจะเป็นการส่ งเสริม
การค้าและการประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้มากขึ้น เช่น เป็นสถาบันอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาททางการค้า 
รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางการค้า ท าความตกลงหรือความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  
   2. แก้ไขเพ่ิมเติมขอบเขตการด าเนินงานของหอการค้า โดยก าหนดข้อยกเว้นให้หอการค้าสามารถ
ด าเนินการกิจการบางประการเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ของหอการค้า   
  3. แก้ไขเพ่ิมเติมการเลิกหอการค้าโดยมติที่ประชุมใหญ่ โดยให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม                
ในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  
  4. ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ  
   ทั้งนี้ พณ. เสนอว่า  
   1) พณ. ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 
ขอยืนยันให้ด าเนินการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป   
    2) พณ. ได้พิจารณาทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มกราคม 
2563 (เรื่อง แนวทางการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ) แล้ว โดยพิจารณา
เปรียบเทียบรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปีกับต้นทุนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปี พบว่าต้นทุนการ
จัดเก็บฯ สูงกว่ารายได้จากการจัดเก็บฯ ซึ่งค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากการออกเอกสาร เช่น ใบอนุญาต ใบแทน
ใบอนุญาต การขอตรวจหรือคัดเอกสาร การขอให้คัดและรับรองส าเนาเอกสาร ซึ่งยังมีความจ าเป็นต้องออกเอกสาร 
เนื่องจากภาคเอกชนมีความจ าเป็นต้องใช้เอกสารเพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันทางกฎหมาย และเพ่ือขอรับการสนับสนุน
ต่าง ๆ จากภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืน ๆ จึงได้ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
และได้รายงานผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากร่างพระราชบัญญัติหอการค้าฯ ดังนี้   
   3) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีดังนี้    
    3.1) ผลกระทบเชิงลบ หอการค้าตามกฎหมายนี้จะมีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเป็นสมาชิก และการด าเนินกิจการ   
    3.2) ผลกระทบเชิงบวก กฎหมายฉบับนี้จะส่งผลต่อภาพรวมและเกิดประโยชน์ใน                   
ด้านการค้า และเศรษฐกิจของประเทศให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือขจัด
ปัญหาในการประกอบธุรกิจ ลดและเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรค และเป็นการสร้างความเข้มแข็ง และศักยภาพให้แก่
หอการค้าในประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่จะสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลาง
และขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) อีกท้ังสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดให้หน่วยงานผู้รักษาการตามกฎหมายต้องด าเนินการทบทวนกฎหมายใน
ความรับผิดชอบทุก ๆ 5 ปี   
   4) ส าหรับการรับฟังความคิดเห็นนั้นได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) โทรสารหมายเลข 0 2547 4472 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(dbd.legal@gmail.com) จ านวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 รวมทั้งได้
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 
2562) เรื่อง การด าเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย

http://www.dbd.go.th/
mailto:dbd.legal@gmail.com)%20จำนวน
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และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และได้เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็น พร้อมการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ให้ประชาชนรับทราบด้วยแล้ว 
จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพ่ือด าเนินการ  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันใน
ท้องท่ีต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  เป็นการถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่                
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันราษฎรได้เลิกใช้
ประโยชน์ร่วมกันในที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงดังกล่าวแล้ว  เพ่ือมอบหมายให้เทศบาลนครปากเกร็ดใช้เป็นที่ตั้ง
โรงเรียนอนุบาล  
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดลุ่มน้ า พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดลุ่มน้ า พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
   สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
   ก าหนดลุ่มน้ าของประเทศไทย จ านวน 22 ลุ่มน้ า ได้แก่ (1) ลุ่มน้ าสาละวิน (2) ลุ่มน้ าโขงเหนือ                
(3) ลุ่มน้ าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (4) ลุ่มน้ าชี (5) ลุ่มน้ ามูล  (6) ลุ่มน้ าปิง  (7) ลุ่มน้ าวัง (8) ลุ่มน้ ายม (9) ลุ่มน้ าน่าน 
(10) ลุ่มน้ าเจ้าพระยา (11) ลุ่มน้ าสะแกกรัง (12) ลุ่มน้ าป่าสัก (13) ลุ่มน้ าท่าจีน (14) ลุ่มน้ าแม่กลอง (15) ลุ่มน้ าบาง
ปะกง (16) ลุ่มน้ าโตนเลสาบ (17) ลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก (18) ลุ่มน้ าเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ (19) ลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (20) ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (21) ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (22) ลุ่มน้ าภาคใต้
ฝั่งตะวันตก ดังนี้ 

ลุ่มน้ า มีเขตพื้นที่ครอบคลุม 
1. ลุ่มน้ าสาละวิน  (1) จังหวัดเชียงใหม่ (2) จังหวัดตาก (3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2. ลุ่มน้ าโขงเหนือ  (1) จังหวัดเชียงราย (2) จังหวัดเชียงใหม่ (3) จังหวัดพะเยา 
3. ลุ่มน้ าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  (1) จังหวัดกาฬสินธุ์ (2) จังหวัดนครพนม (3) จังหวัดบึงกาฬ (4) จังหวัดพิษณุโลก 

(5) จังหวัดเพชรบูรณ์ (6) จังหวัดมุกดาหาร (7) จังหวัดยโสธร (8) จังหวัดร้อยเอ็ด 
(9) จังหวัดเลย (10) จังหวัดสกลนคร (11) จังหวัดหนองคาย (12) จังหวัด
หนองบวัล าภู (13) จังหวัดอ านาจเจริญ (14) จังหวัดอุดรธานี (15) จังหวัด
อุบลราชธานี 

4. ลุ่มน้ าชี  (1) จังหวัดกาฬสินธ์ (2) จังหวัดขอนแก่น (3) จังหวัดชัยภูมิ (4) จังหวัด
นครราชสีมา (5) จังหวัดเพชรบูรณ์ (6) จังหวัดมหาสารคาม (7) จังหวัดมุกดาหาร 
(8) จังหวัดยโสธร (9) จังหวัดร้อยเอ็ด (10) จังหวัดลพบุรี (11) จังหวัดเลย  
(12) จังหวัดศรีสะเกษ (13) จังหวัดหนองบัวล าภู (14) จังหวัดอุดรธานี  
(15) จังหวัดอุบลราชธานี 

5. ลุ่มน้ ามูล   (1) จังหวัดขอนแก่น (2) จังหวัดชัยภูมิ (3) จังหวัดนครนายก (4) จังหวัด
นครราชสีมา (5) จังหวัดบุรีรัมย์ (6) จังหวัดปราจีนบุรี (7) จังหวัดมหาสารคาม  
(8) จังหวัดมุกดาหาร (9) จังหวัดยโสธร (10) จังหวัดร้อยเอ็ด (11) ศรีสะเกษ  
(12) จังหวัดสระแก้ว (13) จังหวัดสุรินทร์ (14) จังหวัดอ านาจเจริญ  
(15) จังหวัดอุบลราชธานี 

6. ลุ่มน้ าปิง   (1) จังหวัดก าแพงเพชร (2) จังหวัดเชียงใหม่ (3) จังหวัดตาก  
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(4) จังหวัดนครสวรรค์ (5) จังหวัดแม่ฮ่องสอน (6) จังหวัดล าพูน 
7. ลุ่มน้ าวัง  (1) จังหวัดเชียงราย (2) จังหวัดตาก (3) จังหวัดแพร่ (4) จังหวัดล าปาง 
8. ลุ่มน้ ายม  (1) จังหวัดก าแพงเพชร (2) จังหวัดตาก (3) จังหวัดนครสวรรค์ (4) จังหวัดน่าน 

(5) จังหวัดพะเยา (6) จังหวัดพิจิตร (7) จังหวัดพิษณุโลก (8) จังหวัดแพร่  
(9) จังหวัดล าปาง (10) จังหวัดสุโขทัย (11) จังหวัดอุตรดิตถ์ 

9. ลุ่มน้ าน่าน  (1) จังหวัดก าแพงเพชร (2) จังหวัดนครสวรรค์ (3) จังหวัดน่าน (4) จังหวัดพิจิตร 
(5) จังหวัดพิษณุโลก (6) จังหวัดเพชรบูรณ์ (7) จังหวัดแพร่ (8) จังหวัดเลย  
(9) จังหวัดสุโขทัย (10) จังหวัดอุตรดิตถ์ 

10. ลุ่มน้ าเจ้าพระยา  (1) กรุงเทพมหานคร (2) จังหวัดก าแพงเพชร (3) จังหวัดชัยนาท (4) จังหวัด
นครนายก (5) จังหวัดนครปฐม (6)  จังหวัดนครสวรรค์ (7) จังหวัดนนทบุรี 
(8) จังหวัดปทุมธานี (9) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (10) จังหวัดพิจิตร  
(11) จังหวัดเพชรบูรณ์ (12) จังหวัดลพบุรี (13) จังหวัดสมุทรปราการ  
(14) จังหวัดสมุทรสาคร (15) จังหวัดสระบุรี (16) จังหวัดสิงห์บุรี  
(17) จังหวัดสุพรรณบุรี (18) จังหวัดอ่างทอง (19) จังหวัดอุทัยธานี 

11. ลุ่มน้ าสะแกกรัง  (1) จังหวัดก าแพงเพชร (2) จังหวัดนครสวรรค์ (3) จังหวัดอุทัยธานี 
12. ลุ่มน้ าป่าสัก  (1) จังหวัดชัยภูมิ (2) จังหวัดนครราชสีมา (3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

(4) จังหวัดเพชรบูรณ์ (5) จังหวัดลพบุรี (6) จังหวัดเลย (7) จังหวัดสระบุรี 
13. ลุ่มน้ าท่าจีน  (1) กรุงเทพมหานคร (2) จังหวัดกาญจนบุรี (3) จังหวัดชัยนาท (4) จังหวัด

นครปฐม (5) จังหวัดนนทบุรี (6) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (7) จังหวัดราชบุรี  
(8) จังหวัดสมุทรสงคราม (9) จังหวัดสมุทรสาคร (10) จังหวัดสิงห์บุรี  
(11) จังหวัดสุพรรณบุรี (12) จังหวัดอ่างทอง (13) จังหวัดอุทัยธานี 

14. ลุ่มน้ าแม่กลอง  (1) จังหวัดกาญจนบุรี (2) จังหวัดตาก (3) จังหวัดนครปฐม (4) จังหวัดราชบุรี  
(5) จังหวัดสมุทรสงคราม (6) จังหวัดสมุทรสาคร (7) จังหวัดสุพรรณบุรี  
(8) จังหวัดอุทัยธานี 

15. ลุ่มน้ าบางปะกง  (1) กรุงเทพมหานคร (2) จังหวัดจันทบุรี (3) จังหวัดฉะเชิงเทรา (4) จังหวัดชลบุรี 
(5) จังหวัดนครนายก (6) จังหวัดนครราชสีมา (7) จังหวัดปทุมธานี (8) จังหวัด
ปราจีนบุรี (9) จังหวัดสมุทรปราการ (10) จังหวัดสะแก้ว (11) จังหวัดสระบุรี 

16. ลุ่มน้ าโตนเลสาบ  (1) จังหวัดจันทบุรี (2) จังหวัดตราด (3) จังหวัดสระแก้ว 
17. ลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก  (1) จังหวัดจันทบุรี (2) จังหวัดฉะเชิงเทรา (3) จังหวัดชลบุรี (4) จังหวัดตราด  

(5) จังหวัดระยอง 
18. ลุ่มน้ าเพชรบุรี – 
ประจวบคีรีขันธ์  

(1) จังหวัดชุมพร (2) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (3) จังหวัดเพชรบุรี  
(4) จังหวัดราชบุรี (5) จังหวัดสมุทรสงคราม 

19. ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบน  

(1) จังหวัดกระบี่ (2) จังหวัดชุมพร (3) จังหวัดตรัง (4) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(5) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (6) จังหวัดพังงา (7) จังหวัดพัทลุง (8) จังหวัดระนอง 
(9) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

20. ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา  (1) จังหวัดตรัง (2) จังหวัดนครศรีธรรมราช (3) จังหวัดพัทลุง (4) จังหวัดยะลา  
(5) จังหวัดสงขลา (6) จังหวัดสตูล 

21. ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่าง  

(1) จังหวัดนราธิวาส (2) จังหวัดปัตตานี (3) จังหวัดยะลา (4) จังหวัดสงขลา  

22. ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก  (1) จังหวัดกระบี่ (2) จังหวัดชุมพร (3) จังหวัดตรัง (4) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(5) จังหวัดพังงา (6) จังหวัดพัทลุง (7) จังหวัดภูเก็ต (8) จังหวัดระนอง  
(9) จังหวัดสงขลา (10) จังหวัดสตูล (11) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
   ปรับปรุงกฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ดังนี้   
   1. ก าหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร เช่น ก าหนดให้การก่อสร้างอาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันทุก
ชั้นในอาคารหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ 
สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ อาคารห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า    
  2. ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคาร เช่น ก าหนดค่าการถ่ายเท
ความร้อนรวมของระบบเปลือกอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบปรับอากาศในแต่ละประเภทและขนาดต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด  
   3. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณการออกแบบอาคาร  เช่น ก าหนดให้แสดงรายการ
ค านวณเป็นไปตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด หรือวิธีการตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถาน                   
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานที่
คณะกรรมการควบคุมอาคารให้การรับรอง   
   4. ก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจรับรองแบบอาคาร เช่น ก าหนดให้การตรวจรับรองแบบ
อาคารให้กระท าโดยผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม 
ก าหนดให้เจ้าของอาคารมีหน้าที่จัดท ารายงานผลการตรวจประเมินในการออกแบบอาคารเพ่ือประกอบการยื่น                
ค าขอรับใบอนุญาตหรือแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  
 
6. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท า
ประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ ตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้   
   1. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดที่ดิน
ที่ได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ ตามมาตรา  7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้    
   2. ให้ ทส. รับความเห็นของ กษ. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  3. ให้ กษ. รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
   สาระส าคัญของร่างประกาศ  
   ก าหนดให้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.              
4-01 ส.ป.ก. 4-01 ก ส.ป.ก. 4-01 ข ส.ป.ก. 4-01 ค) และหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่
อาศัย (ส.ป.ก. 4-01 ช) เป็นที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิตามมาตรา 7 วรรค
หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8)                 
พ.ศ. 2562 และให้ไม้ที่ปลูกในที่ดินดังกล่าวให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม  
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   ทส. เสนอว่า  
   1. โดยที่มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ไม้ชนิดใดที่ขึ้นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้ก าหนดโดย                
พระราชกฤษฎีกา ส าหรับไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในท่ีดินที่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็น
ไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว                
จึงสมควรก าหนดให้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์สามารถปลูกไม้ขึ้นในที่ดินดังกล่าวได้ โดยไม่ถือว่าเป็นไม้              
หวงห้าม    
   2. กรมป่าไม้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมธนารักษ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ประชุมมีมติเห็นควร
ประกาศเฉพาะที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรู ปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01                
ส.ป.ก.4-01 ก ส.ป.ก. 4-01 ข ส.ป.ก. 4-01 ค) และหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่อาศัย            
(ส.ป.ก.4-01 ช) ไปก่อน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีการเพิกถอนการเป็นป่าสงวนแห่งชาติแล้ว  
  3. ทส. พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่กรมป่าไม้ได้มอบพ้ืนที่ป่าเสื่อมสภาพที่เหมาะสมต่อการเกษตร 
และพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจให้ ส.ป.ก. ด าเนินการปฏิรูปที่ดินตามนโยบายรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. 2536 เนื้อที่ประมาณ 
44.28 ล้านไร่ โดยก าหนดเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้ราษฎรปลูกไม้
ผล หรือไม้ยืนต้นอย่างน้อยร้อยละ 20 ของเนื้อที่ที่ได้รับ เกษตรกรที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ท าประโยชน์ในเขต              
ส.ป.ก. บางรายได้ด าเนินการปลูกสร้างสวนป่า และได้ขึ้นทะเบียนสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว เนื้อที่ประมาณ 205,000 ไร่ ดังนั้น จึงมีที่ดินในเขต ส.ป.ก. อีกจ านวนมากที่ประสงค์จะท าไม้หวง
ห้ามที่ปลูกขึ้นตามเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว ต้องขออนุญาตท าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 การประกาศที่ดินใน ส.ป.ก. ให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามข้อ 2. ไม่เป็นไม้หวงห้าม จึงเป็นการ
ช่วยให้เกษตรกรสามารถท าไม้ที่ปลูกขึ้นในพ้ืนที่เขต ส.ป.ก. ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
เกษตรกรที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ท าประโยชน์ในเขต ส.ป.ก. ให้ความร่วมมือตามนโยบายรัฐบาลในการเพ่ิมพ้ืนที่             
ป่าเศรษฐกิจและพ้ืนที่สีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม 
จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์
ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ ตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 มาเพ่ือด าเนินการ 
 
7. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งท่ี 5 
แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ                
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว และนายกรัฐมนตรีได้อาศัยอ านาจตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 อนุมัติแทนคณะรัฐมนตรีในเรื่อง การตราร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 ซึ่งมีระยะเวลา
ด าเนินการอันจ ากัด ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี               
พ.ศ. 2548 ซึ่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้น าร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่                          
2 กรกฎาคม 2563 
   สาระส าคัญของเรื่อง 
   ด้วยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... มาเพ่ือด าเนินการ โดย
แจ้งว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจังหวัด
สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งดังกล่าวมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม กรณีผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งของ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
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สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 มอบเงินช่วยงานศพ ซึ่งศาลได้รับค าร้องไว้พิจารณาและมีค าสั่งให้นายกรุงศรีวิไลฯ 
หยุดปฏิบัติหน้าที่ ต่อมาศาลได้อ่านค าพิพากษาที่ 2687/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยเห็นว่าการกระท า
ดังกล่าวเป็นการแสวงหาคะแนนนิยมจากประชาชน และเป็นการหาเสียงโดยช่วยเหลือเงินตามประเพณี เพ่ือจูงใจให้
ลงคะแนนเสียงให้แก่นายกรุงศรีวิไลฯ อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงมีค าพิพากษาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ 
เขตเลือกตั้งที่ 5 ใหม่ แทนนายกรุงศรีวิไลฯ จึงเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายกรุงศรี
วิไลฯ สิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลมีค าวินิจฉัย ทั้งนี้ ตามมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) บัญญัติ
ให้ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใด 
นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการตราพระราช
กฤษฎีกาเพ่ือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวัน (ภายในวันที่               
13 สิงหาคม 2563) โดยต้องมีการตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งและประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้งและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วันก่อนการเลือกตั้ง (ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563)  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
8. เรื่อง การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจ าปี 
2564 – 2568 (5 ปี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) โดยการกีฬา              
แห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก 
รายการ โมโต จีพี ประจ าปี 2564 – 2568 (5 ปี) และเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณค่าลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขัน 
ภายในกรอบวงเงิน 25 ล้านยูโร (เป็นเงิน 900,000,000 บาท) โดยให้การกีฬาแห่งประเทศไทยน ารายได้จากการ
บริหารสิทธิประโยชน์มาสมทบค่าลิขสิทธิ์ และจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ครอบคลุม
ทุกแหล่งเงิน เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฯ เห็นควรให้การกีฬาแห่งประเทศไทยด าเนินการขอรับการสนับสนุนจากเอกชนและ              
ใช้รายได้จากการบริหารสิทธิ์เป็นล าดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอหรือมีความจ าเป็นให้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเป็นรายปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาปรับแผนการด าเนินงานในแต่ละปีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ดังกล่าวควรค านึงถึงความประหยัดและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งและบริหารสัญญาจะต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สูงสุดที่ทางราชการและประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ รวมทั้งการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ  
   สาระส าคัญของเรื่อง  
   1. กก. ขอความเห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน
รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจ าปี 2564 – 2568 (5 ปี) ต่อจากสัญญาฉบับปัจจุบันที่ประเทศ
ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ประจ าปี 2561 – 2563 (3 ปี) (คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
2560) โดยดอร์น่า สปอร์ต กรุ๊ป (เจ้าของลิขสิทธิ์การแข่งขัน) ก าหนดว่าหากประเทศไทยพิจารณาการต่อสัญญาการ
เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฯ ไปอีก 5 ปี จะได้รับสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ในปฏิทินการแข่งขันแบบ
ถาวร ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการจัดการแข่งขันใน 2 ปีที่ผ่านมา คือ รายการ “PTT Thailand Grand Prix 2018” 
และรายการ “PTT Thailand Grand Prix 2019” ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก โดยได้รับเลือกให้เป็นสนามแข่งขันที่ดีที่สุดประจ าปี 2561 และเป็นสนาม                
การแข่งขันที่มีผู้เข้าชมการแข่งขันมากที่สุดในฤดูกาล นอกจากนี้ การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฯ ยังส่งผลให้
ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่รู้จักในระดับโลกมากยิ่งขึ้น และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย                
ในการจัดการแข่งขันระดับโลก อีกทั้งยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งรวมไปถึง               
การกระจายรายได้ลงสู่พื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงในภาคการบริการ การท่องเที่ยว การค้า
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ขาย และการจ้างแรงงานท้องถิ่นด้วย ดังนั้น คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (ในคราวประชุมคณะกรรมการ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562) จงมีมติเห็นชอบการต่อสัญญาการเป็นเจ้าภาพ              
การจัดการแข่งขันฯ ประจ าปี 2564 – 2568      (5 ปี) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6              
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 และยุทธศาสตร์ที่ 4 ที่ระบุให้มีการผลักดันให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับ
อาชีพในประเทศมากขึ้น โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับ
อาชีพ โดยการจัดการแข่งขันตลอดระยะเวลา 5 ปี จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,248.14 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าลิขสิทธิ์
การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฯ 1,800 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดการแข่งขัน 1,448.14 ล้านบาท              
รวมที่รัฐรับภาระ 900 ล้านบาท รวมที่เอกชนรับภาระ 2,348.14 ล้านบาท ทั้งนี้ หากงบประมาณไม่เพียงพอให้ขอรับ
เงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติหรือให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีสมทบต่อไป  
   2. ในส่วนของค่าลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขันฯ ประจ าปี 2564 – 2568 นั้น พบว่า  เพ่ิมขึ้นจาก
ค่าลิขสิทธิ์ฯ ในปี 2561 – 2563 (เดิมปีละ 300 ล้านบาท เป็นเริ่มต้นที่ 324 ล้านบาท และเพ่ิมขึ้นปีละ 18 ล้านบาท 
รวมทั้ง กก. [การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)] ได้ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพ่ือเป็นค่าลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขัน 
เพ่ิมขึ้นจากเดิมรัฐบาลสนับสนุน 1 ใน 3 ของค่าลิขสิทธิ์ทั้งหมด เป็น รัฐบาลสนับสนุน ร้อยละ 50 ของค่าลิขสิทธิ์
ทั้งหมด  
   3. กก. ได้เคยน าเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถอนเรื่องดังกล่าวคืนไปได้ เพ่ือทบทวนใน
รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  
  4. กก. ได้ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในประเด็นสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดย กก. ได้วางแผนการด าเนินงานและแผนทางด้าน
สาธารณสุขเพ่ือรองรับต่อสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว และได้ยืนยันว่าจะสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายในภาพรวม
และวัตถุประสงค์ในด้านอ่ืน ๆ ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 โดย             
ไม่จ าเป็นต้องของบประมาณจากภาครัฐเพิ่มเติมเพ่ือสมทบค่าลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขัน เนื่องจาก กก. ยังคงเชื่อมั่นว่า
ผู้สนับสนุนต่าง ๆ จะยังคงให้การสนับสนุน อีกทั้งการจัดการแข่งขันยังได้รับการเผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสดไปทั่ว
โลกโดยสถานีโทรทัศน์ช่องกีฬาที่มีมาตรฐานสากลที่มีการยอมรับทั่วโลก โดยขณะนี้ยังคงมีแผนการจัดการแข่งขันฯ 
ในปี 2563 ตามเดิม ในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2563 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID – 19 ยังไม่คลี่คลาย หรือยังไม่สามารถเปิดให้มีการเดินทางข้ามประเทศได้ตามปกติ หรือ                   
มีความจ าเป็นต้องยกเลิกการแข่งขันในปีนี้ ประเทศไทยจะสามารถโอนค่าลิขสิทธิ์ไปใช้ส าหรับการแข่งขันฯ                    
ในปีถัดไปได้  
 
9. เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมชลประทานด าเนิน
โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในกรอบวงเงิน 1,880 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ                
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2567) โดยให้กรมชลประทานจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณตามความพร้อมและความสามารถในการใช้จ่ายที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                 
อย่างเคร่งครัด เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป                
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ  
  สาระส าคัญของเรื่อง   
   1. กษ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ กษ. โดยกรมชลประทาน ด าเนินโครงการอ่างเก็บน้ า
ห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา (โครงการฯ) มีก าหนดแผนงานโครงการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) 
กรอบวงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 1,880 ล้านบาท และให้มอบหมายให้ส านักงบประมาณพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานต่อไป    
   2. ข้อมูลการประเมินความต้องการใช้น้ าของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2580 พบว่า 
ปริมาณความต้องการใช้น้ าในปี 2580 เมื่อเทียบกับปี 2560 เพ่ิมขึ้นจาก 1,456 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 1,637               
ล้านลูกบาศก์เมตร (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12) แต่ปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรามีแหล่งน้ าต้นทุนเพียง 1,510 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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ซึ่งอาจไม่เพียงพอส าหรับการใช้น้ าเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดในอนาคต กษ. โดยกรมชลประทาน ได้มี
แนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยได้
จัดท าแผนการพัฒนาแหล่งน้ าภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ าและการจัดการทรัพยากรน้ ารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ซึ่งมีอ่างเก็บน้ าห้วยกรอกเคียนรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ ได้มีการขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าว และจะด าเนิน
โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโครงการแรก ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติได้มี
มติเห็นชอบแผนดังกล่าวในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และมีมติเห็นชอบในหลักการให้
กรมชลประทานด าเนินโครงการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563   
  3. สาระส าคัญของโครงการฯ สรุปได้ ดังนี้  

ประเด็น รายละเอียด 
วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภค – บริโภค และการอุตสาหกรรม ในพื้นที่เขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี รวมทั้งรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศวิทยาในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ าเค็มในแม่น้ าบางปะกง   

ที่ตั้งโครงการ เขื่อนหัวงานอยู่บริเวณบ้านอ่างเตย ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา   

ลักษณะโครงการ  กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย เขื่อนดิน อาคารระบายน้ าล้น อาคารท่อระบายน้ าลงล า
น้ าเดิม อาคารท่อส่งน้ าฝั่งขวา และอาคารท่อส่งน้ าฝั่งซ้าย  

ความจุ จะเก็บกักน้ าต้นทุน จ านวน 19.20 ล้านลูกบาศก์เมตร   
ความเหมาะสมของโครงการฯ  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ แล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2540  
การออกแบบ  การส ารวจออกแบบแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2545  
การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์
พื้นที่  

พ้ืนที่ที่ใช้ในการด าเนินการก่อสร้าง จ านวน 6,442 – 2 – 99 ไร่ เป็นพื้นที่ของ
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทั้งหมด ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการขอ
อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  โครงการฯ มีพ้ืนที่ชลประทานไม่ถึง 80,000 ไร่ ไม่ได้ก่อสร้างประตูระบายน้ าใน
แม่น้ าสายหลัก 23 สาย จึงไม่จัดอยู่ในประเภทหรือกิจการที่เข้าข่ายต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   

การรับฟังความคิดเห็น ได้จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและเพ่ือให้มีส่วนร่วมของประชาชนผู้ครอบครอง 
และท าประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานและผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ จ านวน 2 ครั้ง 
ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบ/เห็นด้วยกับการก่อสร้างโครงการฯ   

การเยียวยา  ได้เตรียมมาตรการในการจ่ายค่ารื้อย้ายทรัพย์สินบริเวณท่ีดินไว้ในแผนงาน
โครงการฯ แล้ว  

งบประมาณ  งบประมาณด าเนินโครงการฯ 1,880 ล้านบาท เป็นงบลงทุนทั้งหมด จ าแนกเป็นค่า
ก่อสร้าง จ านวน 680 ล้านบาท และค่าชดเชยที่ดิน จ านวน 1,200 ล้านบาท   

ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง ๆ  สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (พ.ศ. 2558 – 2569) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) และยุทธศาสตร์
ที่ 3 การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย  

 
ทั้งนี้ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออกพิจารณา
แล้วเห็นชอบ/เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการฯ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากโครงการฯ มีความพร้อมทั้งใน
ด้านของพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมทั้งหมดซึ่งกรมชลประทานได้ด าเนินการขออนุญาต
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เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่แล้วและไม่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงควรเร่งรัดด าเนินการให้
แล้วเสร็จตามแผนงานโครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) ที่ตั้งไว้  
 
10. เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ปี 2563   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ปี 2563 
จ านวน 506.67 ล้านบาท เพ่ือด าเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ าในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงก่อให้เกิด
ความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึงเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัด และคณะท างานภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ตามที่ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ โดยรายละเอียดของแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของ
ส านักงบประมาณ (สงป.)  
  สาระส าคัญของเรื่อง   
  1. สทนช. เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น          
ปี 2563 จ านวน 506.67 ล้านบาท เพื่อด าเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ าในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงที่
จะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึงเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัด และคณะท างานภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด 
เนื่องจากปัจจุบันก าลังเข้าสู่ฤดูฝน ปี 2563 แต่ฝนไม่ตกตามฤดูกาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและน้ าท่วมมาโดยตลอดและต่อเนื่อง โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (7 มกราคม 2563 และ 17 มีนาคม 2563) 
อนุมัติงบประมาณใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมแล้ว ก็ยังปรากฏว่ามีแผนงานโครงการที่ต้อง
ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562/63 และเพ่ือเก็บกักน้ าในฤดูฝนปี 2563 เพ่ิมเติม รวมถึงการด าเนินการ
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) อย่างเร่งด่วนเพ่ือเตรี ยม         
ความพร้อมในการรองรับปริมาณน้ าในฤดูฝน ไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนในพ้ืนที่ โดยที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการแก้ไขปัญหาไม่ได้ขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 รองรับไว้ หรือไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย
เพียงพอเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าว   
   2. สทนช. แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการให้ใช้จ่ายจากงบประมาณประจ าปี 2563       
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ภายในกรอบวงเงิน 506.67 ล้านบาท ตามที่ สงป. เสนอ 
(จากวงเงินที่ สทนช. เสนอขอทั้งหมด 1,255.62 ล้านบาท ปรับลดลง จ านวน 748.95 ล้านบาท) สรุปได้ ดังนี้  

โครงการ/รายการ งบประมาณ (ล้านบาท) 
สทนช. เสนอขอ นายกรัฐมนตรีเห็นชอบตาม 

สงป. 
กรมชลประทาน  1,140.07  396.95 
1) โครงการระบบสูบผันน้ าคลองสะพาน – อ่างเก็บน้ า
ประแสร์ จังหวัดระยอง  

329.17 187.17 

2) แผนงานซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทาน 
จ านวน 577 รายการ   

601.13 0.00* 

3) แผนงานขุดลอกคลองสายหลักและคลองสาขาใน
กรุงเทพมหานคร (กทม.) พื้นที่หนองจอก 3 คลอง              
(6 โครงการ)  

9.77 9.77 

4) แผนงานก าจัดวัชพืชเพ่ือเตรียมความพร้อมการ              
เร่งระบายน้ าหลากในช่วงฤดูฝน จ านวน 215 แห่ง  

200.00 200.00 

หมายเหตุ : * สงป. เห็นว่า หากกรมชลประทานเห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วน ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากโครงการ/รายการที่ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย และ/หรือรายการที่หมดความจ าเป็น และ/หรือรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วแต่กรณีในโอกาสแรก  
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โครงการ/รายการ งบประมาณ (ล้านบาท) 
สทนช. เสนอขอ นายกรัฐมนตรีเห็นชอบตาม 

สงป. 

สทนช.  20.55  14.73  

1) การจัดท าแบบจ าลองทางกายภาพลุ่มน้ าเพ่ือบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า 17 ลุ่มน้ า  

4.55 4.55 

2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัด (76 จังหวัด 
จังหวัดละ 1 คณะ คณะละ 6 ครั้ง) และสนับสนุน             
การด าเนินงานของคณะท างานภายใต้คณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัด (76 จังหวัด จังหวัดละ 2 คณะ 
คณะละ 6 ครั้ง)  

16.00 10.18 

กทม.  95.00  95.00 
แผนการด าเนินการขุดลอกคลองหลัก 7 คลอง และ
คลองสาขา 53 คลอง ใน กทม. พ้ืนที่หนองจอก            
รวม 60 โครงการ  

95.00  95.00  

รวม 1,255.62 506.67 
ทั้งนี้ สงป. มีความเห็นเพ่ิมเติมว่า ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการอย่างเคร่งครัด  และ
เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือท าความตกลง
ในรายละเอียดกับ สงป. ตามขั้นตอนต่อไป  
 
11. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2563 
(คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
(คกง.) ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 ตามมติ คกง. ที่ได้มีการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ เพ่ือขอใช้              
จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบแผนงาน/โครงการด าเนินการ                     
ตามความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของ คกง. อย่างเคร่งครัดตามขั้นตอนต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
รายงานว่า ในคราวประชุม คกง. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คกง. ได้พิจารณากลั่นกรองแผนงาน
หรือโครงการเพ่ือขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วงเงินไม่เกิน 400 ,000              
ล้านบาท โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  1. ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 มีหน่วยงานของรัฐได้จัดส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project 
Brief) ให้ สศช. พิจารณาจ านวนรวม 45,174 โครงการ วงเงินประมาณ 641,973 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2563 จ านวน 46,411 โครงการ วงเงินประมาณ 1.45 ล้านล้านบาท) 
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  2. กรอบแนวคิดในการด าเนินแผนงาน/โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
รอบที่ 1 จะยึดการด าเนินการในระดับพ้ืนที่ (Area Based) เป็นหลัก และเน้นการฟ้ืนฟูและสร้างเศรษฐกิจ
ภายในประเทศหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ความส าคัญต่ อ                 
สาขาเศรษฐกิจของประเทศที่ยังคงมีความได้เปรียบและต่างประเทศยังมีความต้องการเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการ
สร้างงานและสร้างอาชีพ สามารถรองรับแรงงานส่วนเกินที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน เน้นการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานทั้งในด้านก าลังคน แผนงานโครงการและการลงทุน รวมถึงเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพ้ืนที่
และภาคส่วนอ่ืน ๆ ซึ่งจากการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น พบว่า มีข้อเสนอโครงการเบื้องต้นของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดข้างต้นในรอบที่ 1 จ านวน 186 โครงการ กรอบวงเงินเบื้องต้ น
ประมาณ 92,400 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก แผนงาน
สร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และแผนงานการกระตุ้นอุปโภคบริโภคและกระตุ้นการท่องเที่ยว 
  3. สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนงานหรือโครงการเพ่ือขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้ แผนฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดรอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) จ านวน 5 โครงการ ประกอบด้วย 
แผนงาน/โครงการ/
หน่วยงานรับผิดชอบ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

สรุปสาระส าคัญโครงการ 
ระยะเวลา การด าเนินการ ประโยชน์ที่ได้รับ 

โครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก จ านวน 2 โครงการ 
1. โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่ม 
เกษตรทฤษฎีใหม่ (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์) 

9,805.707 กรกฎาคม 2563 
- กันยายน 2564 

ฝึ ก อ บ ร ม เ ก ษ ต ร ก ร
เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎี
ใหม่/เพ่ิมพ้ืนที่เก็บกักน้ า
ส าหรับท าการเกษตร 

เพ่ิมรายได้เกษตรกร 
44 ,099 ราย/ เ พ่ิม
การจ้างงานเกษตรกร 
8 ,018 ราย/มี พ้ืนที่
กักเก็บน้ าส าหรับท า
การเกษตรในฤดูแล้ง 

2. โครงการพัฒนาพื้นที่ 
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา 
โมเดล”  
(กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย) 

4,787.916 กรกฎาคม 2563 
– กันยายน 2564 

พั ฒ น า พ้ื น ที่ เ รี ย น รู้
ชุมชน/ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนผ่าน
การสร้างงานสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกร แรงงาน
บั ณ ฑิ ต จ บ ใ ห ม่  ก ลุ่ ม
แรงงานที่ อพยพกลับ
ท้องถิ่น 

เ พ่ิ ม ร า ย ไ ด้ ใ ห้ แ ก่
เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ
ประชาชน 25 ,179 
ครัว เรือน/เพ่ิมการ
จ้ า ง งาน เกษตรกร 
6,492 ราย/เพ่ิมพ้ืนที่
ปลูกป่าไม่น้อยกว่า 
25,759 ไร่ 

โครงการภายใต้แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จ านวน 3 โครงการ 
3) โครงการพัฒนาธุ รกิจ
บริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน 
(One Stop Service) (กรม
ส่งเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์) 

169.885 สิงหาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

ฝึกอบรมสมาชิกศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชนให้มี
องค์ความรู้ 
ด้านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในการ
ตรวจวิเคราะห์ดินและใช้
ปุ๋ย รวมทั้งขยายผลไปยัง
พ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่ 

เพ่ิมการจ้างงานใน
ธุรกิจบริการดินและ
ปุ๋ยเพื่อชุมชน 
ประมาณ 2,364 คน/
ลดต้นทุนการใช้
ปุ๋ยเคมีในพืช
เศรษฐกิจต่าง ๆ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 หรือประมาณ 
18,000 ตัน  
(253 ล้านบาท) 

4) โครงการ 
พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย
ส าหรับนักท่องเที่ยว 

15.000 กรกฎาคม 
 – ธั น ว า ค ม 
2563 

สร้างต้นแบบพ้ืนที่ 
ท่องเที่ยวให้ เป็น พ้ืนที่
ปลอดภัย 

 ประเทศไทยมีพ้ืนที่
ท่ อ ง เที่ ย วต้ นแบบ
ส าหรับเป็นตัวอย่าง
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(Safety Zone)  
(กรมการท่องเที่ยว  
 
กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา) 

ส าหรับนักท่องเที่ยว  
5 พ้ืนที่ ได้แก่ ย่านเมือง
เก่าน่าน หาดบางแสน 
ชลบุรี เอเชียทีค ชุมชน
บ้านไร่กองขิง เชียงใหม่ 
และเยาวราช  
รวมถึ งฝึ กอบรมเรื่ อ ง
ความปลอดภัย 
และสุขอนามัย 
ให้ผู้ประกอบการ 
และร้านค้าต่าง ๆ  

ให้พ้ืนที่ท่องเที่ยว 
อ่ืน ๆ/รายได้กระจาย
สู่เศรษฐกิจฐานราก 

5) โครงการพัฒนาศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ 
ด้านสัตว์ป่า  
(กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม) 

741.588 สิงหาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

ปรับปรุงโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
ให้ได้มาตรฐาน/จ้างงาน
ในชุมชนท้องถิ่น 
รอบพ้ืนที่อนุรักษ์สัตว์ป่า 
1,250 คน เพ่ือให้ความรู้
ในแหล่งท่องเที่ยว/ 
พัฒนามาตรฐานกิจกรรม
ดูนกและเดินป่าในพ้ืนที่
อนุรักษส์ัตว์ป่า 

ยกระดับ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
คุ ณ ภ า พ เ พ่ื อ ก า ร
เรียนรู้ด้านสัตว์ป่า/
เกิดการจ้างงานและ
สร้ า งราย ได้ ให้ กั บ
ชุมชนท้องถิ่น 
โดยรอบ  
เช่น ผู้ให้บริการ 
ด้านการท่องเที่ยว 
(มัคคุเทศก์)  
1,250 คน  
ผู้ประกอบการ 
ก่อสร้ างในท้องถิ่น 
จ านวน 125 ราย  

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
(จ านวน 5 โครงการ) 15,520.096 ล้านบาท 

  
12. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การท างานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 8 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From 
Home) และการเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 8 ตามที่ส านักงาน ก.พ. 
เสนอ โดยสรุปข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ซึ่งการรายงานในครั้งนี้ ส านักงานอัยการสูงสุดได้มีการรายงาน
ข้อมูลเพ่ิมเติม รวมจ านวนส่วนราชการทั้งหมด 148 ส่วนราชการ โดยครั้งนี้ ได้รับข้อมูลจาก 147 ส่วนราชการ                
คิดเป็นร้อยละ 99 ของส่วนราชการทั้งหมด (148 ส่วนราชการ) สรุปข้อมูลดังนี้ 
   1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work From Home) 
    1.1 ส่วนราชการร้อยละ 84 (122 ส่วนราชการ) มีการมอบหมายให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ และส่วนราชการร้อยละ 37 (54 ส่วนราชการ) ก าหนดให้มี
จ านวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งร้อยละ 50 ขึ้นไป (ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมี 55 ส่วน
ราชการ คิดเป็นร้อยละ 38) โดยในจ านวนนี้มีส่วนราชการร้อยละ 14 (21 ส่วนราชการ) มอบหมายให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา) ทั้งนี้ มีการมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้านใน
หลายรูปแบบ เช่น ปฏิบัติงานที่บ้านสลับกับการมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการ  วันเว้นวัน สัปดาห์ละ              
1 วัน สัปดาห์ละ 2 วัน สัปดาห์เว้นสัปดาห์ เป็นต้น 
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    1.2 ส่วนราชการร้อยละ 17 (25 ส่วนราชการ) มีการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (เพ่ิมขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมี 23 ส่วนราชการ คิดเป็น
ร้อยละ 16) ทั้งนี้ มีส่วนราชการที่มีนโยบายให้สิ้นสุดการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
2563 ได้แก่ กระทรวงการคลัง 
   2. การเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ 
    2.1 ส่วนราชการก าหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน                   
เมื่อจ าเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 46 ก าหนดการเหลื่อมเวลาการ
ปฏิบัติงานเป็น 3 ช่วงเวลา คือ เวลา 7.30 – 15.30 น. เวลา 8.30 – 16.30 น. และเวลา 9.30 – 17.30 น.                 
ส่วนราชการร้อยละ 12 (17 ส่วนราชการ) ก าหนดให้เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานมากกว่า 3 ช่วงเวลา และส่วนราชการ
ร้อยละ 16 (24 ส่วนราชการ) ไม่ได้ก าหนดให้มีการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน 
    2.2 ส่วนราชการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามวันเวลา
ปกติในบางลักษณะงาน โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ คือ งานให้บริการประชาชน งานพิจารณา อนุมัติ/อนุญาต                
งานด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์ งานสนับสนุน เช่น การเงิน ธุรการรับ – ส่งเอกสาร เป็นต้น 
   3. แนวทางการบริหารงานของส่วนราชการ 
    3.1 การก ากับดูแลและบริหารผลการท างาน ส่วนราชการร้อยละ 100 ก าหนดให้มีระบบ
รายงานผลงานผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 52 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รายงานความก้าวหน้าของ             
งานทั้งรายวันและรายสัปดาห์ ผ่าน Application LINE ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ Google Form 
    3.2 การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ส่วนราชการมีการน าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานโดยส่วนใหญ่เลือกใช้ Application LINE ร้อยละ 99 Application 
Zoom ร้อยละ 69 Microsoft Team ร้อยละ 34 และ Cisco Webex ร้อยละ 27 ตามล าดับ 
 
13. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การท างานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from 
Home)  และการเหลื่ อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้ งของรัฐวิสาหกิจ  ในสัปดาห์ช่ วงระหว่างวันที่                            
22 – 26 มิถุนายน 2563 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
   สาระส าคัญของเรื่อง 
   รัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลังโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีจ านวน 55 แห่ง โดยผลสัมฤทธิ์ฯ ของรัฐวิสาหกิจในสัปดาห์ช่วงระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 
2563 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
   1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ (ปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักหรือสถานที่ตามที่
รัฐวิสาหกิจก าหนด) 
   รัฐวิสาหกิจ 39 แห่ง ยังคงด าเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง โดยมีรัฐวิสาหกิจ 16 แห่ง 
ที่ให้พนักงานกลับมาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามปกติแล้ว เพ่ิมขึ้น 2 แห่ง จากสัปดาห์ก่อนหน้า (ช่วงระหว่างวันที่           
15 – 19 มิถุนายน 2563) ทั้งนี้ จากจ านวนพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดจ านวน 272,540 คน                    
มีพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งจ านวน 31,032 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 11 
   2. การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ (การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา) 
   รัฐวิสาหกิจ 32 แห่ง ยังคงด าเนินนโยบายการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา โดยมีรัฐวิสาหกิจยกเลิก
นโยบายการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาเพ่ิมขึ้น 1 แห่งจากสัปดาห์ก่อนหน้า (ช่วงระหว่างวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2563) 
โดยมีช่วงเวลาเริ่มปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 10.30 น. 
   3. แนวทางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ 
   รัฐวิสาหกิจที่ยังคงด าเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน             
ทั้งเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน ซึ่งรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีการก ากับ ติดตาม และ
บริหารผลการปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชัน Line ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการติดตามงานและการลงเวลา
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ปฏิบัติงานที่องค์กรพัฒนาขึ้นเอง โดยรัฐวิสาหกิจยังคงใช้แอปพลิเคชัน Line มาสนับสนุนการปฏิบัติงานมากที่สุด 
ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งว่า ควรเตรียมอุปกรณ์และระบบเพ่ือรองรับ             
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งให้เพียงพอ และควรพัฒนาระบบการปฏิบัติงานขององค์กรให้สามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ ซึ่งรวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งควรพิจารณาลักษณะงานที่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งเท่านั้น เช่น การให้บริการประชาชน และส าหรับ
งานอ่ืนที่ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง ควรพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งแทน 
 
14. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอดังนี้ 
  สาระส าคัญ ข้อเท็จจริง 
  ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่              
8 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีจ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ จ านวน 95 ราย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่                  
กลุ่มที่ 1 กรณีเสียชีวิต จ านวน 27 ราย กลุ่มที่ 2 กรณีได้รับบาดเจ็บ จ านวน 68 ราย ในการนี้ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงขอรายงานความก้าวหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่
จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 
  1. การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ (ด้านอาชีพ) 
      - การขอบรรจุเข้ารับราชการทหาร 19 ราย ได้รับบรรจุ จ านวน 2 ราย รออนุมัติ จ านวน               
13 ราย สละสิทธิ จ านวน 3 ราย รอความเห็นทางการแพทย์ จ านวน 1 ราย 
      - การขอบรรจุเข้ารับราชการต ารวจ 6 ราย ได้รับบรรจุ จ านวน 1 ราย ไม่ผ่านคุณสมบัติ 
จ านวน 1 ราย และขอเพ่ิมเติม จ านวน 4 ราย 
      - การขอบรรจุเข้ารับราชการครู จ านวน 2 ราย ได้รับอนุมัติ จ านวน 1 ราย อยู่ระหว่างรอผล 
จ านวน 1 ราย 
      - การขอบรรจุแพทย์โรงพยาบาลพิษณุโลกหลังศึกษาจบ จ านวน 1 ราย อยู่ระหว่างการรอผล
การพิจารณาจากกระทรวงสาธารณสุข 
      - การขอบรรจุเป็นลูกจ้างประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 1 ราย อยู่ระหว่าง
การรอจัดสรรงบประมาณ 
      - การขอบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้าสาขาหนองแซง จังหวัดสระบุรี จ านวน 1 ราย                
อยู่ระหว่างการพิจารณาจากการไฟฟ้า  
      - การขอบรรจุพนักงานดับเพลิงเทศบาลต าบลส าโรงกลาง จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน               
1 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาจากเทศบาลต าบลส าโรง 
  2. การช่วยเหลือด้านการศึกษา 
      - ความต้องการศึกษาต่อ จ านวน 7 ราย 5 ครอบครัว ปัจจุบันได้ศึกษาต่อตามความต้องการ 
และได้ประสานโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือให้เด็กเข้ารับการศึกษาต่อเมื่อศึกษาจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
      - ความต้องการทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี จ านวน 34 ราย 26 ครอบครัว  ได้รับ
ทุนการศึกษาจากกระทรวงกลาโหม 29 ทุน และบริษัท AIS มอบทุนการศึกษาแก่บุตรผู้เสียชีวิตจนจบปริญญาตรี
จ านวน 8 ราย และกระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ที่จังหวัดนครราชสีมามีมติให้ให้ต้นสังกัดของแต่ละหน่วยงานการศึกษาพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยานักเรียน
เป็นกรณีพิเศษ เมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563  
  3. การช่วยเหลือด้านสุขภาพ 
      - ด้านร่างกาย ปัจจุบันมีผู้ได้รับบาดเจ็บนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและโรงพยาบาลต ารวจ โดยรวมอาการดีขึ้น และผู้ได้รับบาดเจ็บที่ออกจาก
โรงพยาบาล จ านวน 3 ราย เข้ารับการกายภาพบ าบัดเพื่อฟ้ืนฟูร่างกายอย่างต่อเนื่อง 
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      - ด้านจิตใจ ผู้ได้รับผลกระทบ จ านวน 68 ราย ได้รับการดูแลด้านจิตใจปัจจุบันมีผู้ได้รับ
ผลกระทบและสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดมีสุขภาพจิตดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้ 
  4. ด้านที่อยู่อาศัย 
      - ความตอ้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย จ านวน 6 ราย ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 5 
ราย ส่วนอีก 1 ราย ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากอาศัยอยู่บ้านเช่าที่ใกล้กับสถานที่ท างาน ประกอบกับผู้รับ
ผลกระทบรายนี้มีบ้านเป็นของตนเองอยู่ต่างอ าเภอและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีอยู่แล้ ว ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เสนอให้เช่าโครงการบ้านเช่าราคาพิเศษ เริ่มต้นที่ 999 บาท ซึ่งเป็นโครงการจาก
การเคหะแห่งชาติแล้ว แต่ผู้ได้รับผลกระทบแจ้งว่าโครงการนั้นอยู่ไกลจากท่ีท างานปัจจุบัน 
  5. ด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ 
      ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มีบุตรพิการ 1 คน (ออทิสติก) มีความประสงค์ให้บุตรได้รับ
การศึกษาส าหรับคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาส าหรับเด็กพิการ เพ่ือแก้ไขปัญหาในการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการ และพัฒนาบุคลากรครูแนะแนวการศึกษาพิเศษ ครูผู้สอนและให้ค าปรึกษาผู้ปกครองเด็กพิการให้
สามารถจัดการศึกษา การจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล (IEP) รวมทั้งการพัฒนาผู้ปกครองให้เป็นครูที่มีทักษะ
ในการช่วยพัฒนาเด็กพิการ 
 

ต่างประเทศ 
15. เรื่อง การลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้
ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง
ราชอาณาจักรไทยและส านักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อการลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบ
ส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและส านักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมอนุมัติ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในพิธีสารฯ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่างพิธีสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้
ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
30 มิถุนายน 2558 เรื่องการจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
ตามข้อ 4.8) ด้วย ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ร่างพิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้
ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง
ราชอาณาจักรไทยและส านักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการด าเนินการภายใต้บันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
ควบคุมคุณภาพและตรวจกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับลงนามเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2547 โดยมี
สาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลไม้ที่น าเข้าและส่งออกของทั้งสองฝ่ายจะต้องเป็นผลไม้ที่ได้รับอนุญาตระหว่างกัน โดยจะต้อง
จัดส่งข้อมูลทะเบียนรายชื่อสวน และโรงคัดบรรจุ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ ผลไม้ต้องได้รับการ
บรรจุในผลิตภัณฑ์ใหม่ สะอาด และอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้ควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง 
  2. ก่อนการส่งออก หน่วยงานผู้รับผิดชอบของไทยและจีนจะสุ่มเก็บตัวอย่างของผลไม้เพ่ือตรวจสอบ 
และจะออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเมื่อสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด โดยตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้ควบคุมอุณหภูมิ
จะต้องถูกปิดผนึก ในใบรับรองสุขอนามัยพืชจะต้องระบุหมายเลขตู้สินค้า รวมทั้งหมายเลขก ากับการปิดผนึก โดย
ใบรับรองฯ จะมีอายุ 10 วัน ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะต้องส่งส าเนาใบรับรองฯ ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
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ใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ก่อนสินค้าจะเข้าด่านของทั้งสองประเทศ โดยห้ามมิให้มีการเปิดตู้ผลไม้ระหว่าง
การขนส่งผ่านประเทศท่ีสาม โดยจุดส่งออกและจุดน าเข้าของทั้งสองฝ่าย ปรากฏตามภาคผนวกของพิธีสาร ดังนี้  
   2.1 จุดน าเข้าและจุดส่งออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
    (1) โหย่วอ้ีกว่าน 
    (2) โม่ฮาน 
    (3) ตงชิง 
    (4) สถานีรถไฟผิงเสียง 
   2.2 จุดน าเข้าและส่งออกของราชอาณาจักรไทย 
    (1) เชียงของ 
    (2) มุกดาหาร 
    (3) นครพนม 
    (4) บ้านผักกาด 
    (5) บึงกาฬ 
  3. เมื่อผลไม้ถึงด่านน าเข้า เจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบและกักกัน ณ ด่านน าเข้า โดยจะ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการปิดผนึกตู้สินค้า ใบรับรอง สุขอนามัยพืช เอกสารที่เกี่ยวข้อง และความสมบูรณ์ของ             
ตู้ระวางสินค้า และจะมีการปล่อยสินค้าภายหลังจากสุ่มตัวอย่างเพ่ือการตรวจสอบและกักกันแล้ว หากตรวจพบว่า
สินค้าไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุไว้ในใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือการปิดผนึกไม่สมบูรณ์ หรือมีการปลอมปนผลไม้
จากประเทศอ่ืน สินค้าจะถูกปฏิเสธการน าเข้าหรือถูกท าลายทิ้ง ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายจะต้อง              
แจ้งข้อมูลปัญหาการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องให้แต่ละฝ่ายทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพ่ือสืบค้นหาสาเหตุและ
ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป 
  4. ในกรณีที่สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง สองฝ่ายสามารถหารือและปรับแก้ไขข้อก าหนดตาม           
พิธีสารฉบับนี้ได้ โดยพิธีสารฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการลงนามและมีผลต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี และจะต่อ
อายุต่อไปอี 3 ปี โดยอัตโนมัติ จนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะมีจดหมายแจ้งความประสงค์ที่จะยกเลิกพิธีสารฉบับนี้ให้อีก
ฝ่ายหนึ่งทราบไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุ 
  5. พิธีสารว่าด้วยข้อก าหมดในการกักกันโรคและตรวจสอบส าหรับการขนส่งผลไม้ไทยที่ส่งออก             
ผ่านประเทศที่สามเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับลงนามเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 และพิธีสารว่าด้วย
ข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับลงนามเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 จะถูกยกเลิกเมื่อมีการลงนามพิธีสารฉบับนี้ 
 
16. เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ และการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ และกาประชุมสุดยอดอาเซียนบวก
สาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าผลการ
ประชุมไปปฏิบัติและติดตามผลการประชุม ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กต. รายงานว่า การประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ และการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม 
สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 14 เมษายน 
2563 โดยมีนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประธาน และมีนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม สรุปสาระส าคัญ
ได้ ดังนี้ 
  1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุข  
   1.1 การจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 (COVID-19 ASEAN Response 
Fund) ประเทศไทยได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ซึ่งจะระดมทุนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาอาเซียน 
กองทุนความร่วมมืออาเซียนบวกสาม กองทุนความร่วมมืออาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุน
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จากภาคีภายนอกอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 และอุปกรณ์การแพทย์ต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนายาและวัคซีน นอกจากนี้ ประเทศไทยจะมอบชุดตรวจโควิด-19 (แบบ RT-PCR) ที่ผลิตในประเทศไทย
และผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลแล้วให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศละ 10,000 ชุด เพ่ือเป็นการ
เริ่มต้นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมของอาเซียน 
   1.2 การประสานความร่วมมือของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม ดังนี้  
    1.2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกและศูนย์ต่าง ๆ ของอาเซียนที่มีอยู่ 
เช่น เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของอาเซียน ศูนย์ประสานงานอาเซียนเพ่ือความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ เพ่ือต่อสู้กับโรคโควิด-19  
    1.2.2 เตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในอนาคต 
    1.2.3 จัดท าคู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของ
อาเวียนและจัดตั้งคลังส ารองอุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับภูมิภาค  
    1.2.4 ประเทศบวกสามมีข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกเพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านสาธารณสุขกับอาเซียน เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุขของอาเซียนบวกสาม สาธารณรัฐเกาหลีสนับสนุนให้จัดตั้งกลไกการหารือระหว่างรัฐมนตรีสาธารณสุข
ของอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุ่นสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านโรคติดเชื้อ 
   1.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติ ด้านการป้องกันการควบคุมโรค การรักษา 
การศึกษาและวิจัยยาและวัคซีน การปรับเปลี่ยนนโยบายของประเทศสมาชิก การส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส ตลอดจนการต่อต้านข่าวปลอม ทั้งนี้  นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมในการพัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุข เช่น ระบบการแพทย์ทางไกล 
  2. การบรรเทาผลกระทบและการเตรียมการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและสังคม 
   2.1 ด้านการค้าและการลงทุน 
    2.1.1 การรักษาตลาดที่เปิดกว้างต่อการค้าและการลงทุนรวมถึงการรักษาความ
เชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทาน 
    2.1.2 การผลักดันให้มกีารลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
ภายในปีนี้ 
    2.1.3 การหารือกันอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะใช้มาตรการและข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น การปิดชายแดน 
    2.1.4 การเร่งรัดการด าเนินการตามข้อตกลงทางเศรษฐกิจของอาเซียนและ
สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยประเทศไทยส่งเสริมให้มี
การจัดการเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการผ่านระบบการประชุมทางไกลและการจัดงานแสดงสินค้าเสมือนจริง 
รวมทั้งการใช้เศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคมากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนเชื่อมโยงระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และใช้มาตรฐานรหัสคิวอาร์ (Quick Response Code: QR 
Code)  
   2.2 การใช้กลไกภายใต้ความร่วมมืออาเซียนบวกสาม เช่น การใช้มาตรการริเริ่มเชียงใหม่
ไปสู่การเป็นพหุภาคีในการส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงินของภูมิภาคที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ใช้ประโยชน์จากองค์กร
ส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทยเพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค 
   2.3 การจัดท าแผนฟื้นฟูภายหลังการระบาด จะมีการหารือเกี่ยวกับการจัดท าแผนฟ้ืนฟู
ดังกล่าวต่อไปในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
  3. การให้ความช่วยเหลือคนชาติอาเซียน โดยให้อิงแนวปฏิบัติอาเวียนว่าด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินโดยคณะทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนในประเทศที่สามแก่คนชาติของประเทศสมาชิก
อาเซียนในสถานการณ์วิกฤต 
  4. การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคต 
   4.1 ประเทศไทยได้เสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหนึ่งในทางเลือกเพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันต่อความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
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   4.2 ที่ประชุมย้ าถึงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีภายนอกและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพ่ือให้สามารถรับมือกับความท้าทายระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
17. เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 13  
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสาร “ความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่นเพ่ือการบรรลุ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างบูรณาการ ในการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 และหากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยไม่ต้องน าเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง พร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 และเป็นผู้ร่วมให้การ
รับรองร่างเอกสารดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
    สาระส าคัญของร่างเอกสาร “ความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่นเพื่อการบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างบูรณาการ” ย้ าความส าคัญของการพัฒนาหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพ่ือรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคระบาดในอนาคต โดย
ตั้งเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกบรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใน ค.ศ. 2030 พร้อมชื่นชมความคืบหน้า
ของการด าเนินการในเรื่องนี้ และแสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันแลกเปลี่ยนข้อมูล นโยบาย การวิจัยและพัฒนา
วัคซีนและเวชภัณฑ์ การพัฒนาระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยญี่ปุ่นเสนอให้
เงินช่วยเหลือทางเทคนิคและการจัดการหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ประเทศลุ่มน้ าโขงเป็นจ านวน 33                   
ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศ
สมาชิกจะร่วมมือกันรักษาห่วงโซ่การผลิต เปิดตลาดและเส้นทางคมนาคมขนส่ง รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร 
สอดคล้องตามกฎระเบียบขององค์การการค้าโลกเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน การส่งเสริมความ
โปร่งใสและความยั่งยืนของแหล่งเงินทุนที่จะน ามาใช้ด าเนินโครงการต่าง ๆ โดยประเทศสมาชิกแสดงความชื่นชม
ญี่ปุ่นที่ได้จัดตั้งโครงการเงินกู้เพ่ือสนับสนุนการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19 Crisis Response Emergency Support Loan) จ านวนเงินประมาณ 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เพ่ือช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนาในระยะเวลา 2 ปีข้างหน้า รวมทั้งข้อริเริ่มเงินกู้และการลงทุนส าหรับ
อาเซียน (Overseas Loan and Investment for ASEAN) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน สนับสนุน
สตรีและธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และการลงทุนโครงการเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 
 

แต่งตั้ง 
18. เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งต าแหน่งเลขาธิการองค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา (Asian-
African Legal Consultative Organization-AALCO)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ทั้ง 2 ข้อ ดังนี้  
   1. เห็นชอบให้เสนอ นายกมลินทร์ พินิจภูวดล เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งจากประเทศไทยเพ่ือด ารง
ต าแหน่งเลขาธิการองค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา (Asian-African Legal Consultative 
Organization-AALCO) 
    2. ให้ กต. ด าเนินการรณรงค์หาเสียงเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากรัฐสมาชิกก่อนการเลือกตั้ง  

สาระส าคัญของเรื่อง  
กต. รายงานว่า  

    1) AALCO เป็นองค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2499 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้กลุ่มประเทศในเอเชียและแอฟริกามีบทบาทในการประมวลและพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศให้
สอดคล้องกับท่าทีและประโยชน์ของภูมิภาค โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นรัฐสมาชิกของ AALCO ตั้งแต่ปี 2504 และ
เคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ าปีของ AALCO สมัยที่ 8 (2509) และสมัยที่ 26 (2530) ทั้งนี้ ประเทศไทยให้
ความส าคัญและใช้ประโยชน์จากเวทีดังกล่าว ซึ่งเป็นเวทีด้านกฎหมายระหว่างประเทศเวทีเดียวที่มีรัฐสมาชิก
ครอบคลุมสมาชิกของสหประชาชาติจากเอเชียและแอฟริกา จึงเป็นกลไกที่ไทยสามารถร่วมกับรัฐสมาชิกพิจารณา
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ก าหนดท่าทีที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของภูมิภาคทั้งสองและเป็นช่องทางส าคัญในการผลักดันวาระและ
ผลประโยชน์ของไทยกับรัฐสมาชิกจากแอฟริกาด้วย    
   2) เลขาธิการ AALCO คนปัจจุบัน [ศาสตราจารย์ ดร. เคนเนดี แกสธอร์น (Professor                   
Dr. Kennedy Gastorn)] ชาวแทนซาเนีย จะหมดวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ส านัก
เลขาธิการ AALCO จึงได้มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งเลขาธิการ AALCO คนใหม่ เพ่ือด ารงต าแหน่งระหว่างปี 
2563-2567 ส านักเลขาธิการ AALCO จึงขอให้รัฐสมาชิกในเอเชียเสนอชื่อบุคคลสัญชาติของตนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์ หรือ (2) เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารและกฎหมาย เพ่ือสมัคร
รับเลือกตั้งต าแหน่งเลขาธิการ AALCO โดยคาดว่าการเลือกตั้งเลขาธิการ AALCO คนใหม่จะจัดขึ้นในการประชุมสมัย
พิเศษภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ สาธารณรัฐอินเดีย 
   3) กต. แจ้งว่า ในระยะเวลา 64 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่การจัดตั้ง AALCO นั้น ยังไม่เคยมีคนไทย               
ด ารงต าแหน่งเลขาธิการของ AALCO รวมทั้งปัจจุบันยังไม่มีรัฐสมาชิกใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  จึงเป็นโอกาสดีที่
ประเทศไทยจะพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งต าแหน่งเลขาธิการดังกล่าว รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรไทยด ารง
ต าแหน่งบริหารในองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่างประเทศ (5S) พ.ศ. 2561-2580 ที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลด้าน
กฎหมายระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติ อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือที่
สร้างสรรค์ระหว่างประเทศไทยกับ AALCO และรัฐสมาชิกอ่ืนอีกด้วย  
   4) กต. ได้สอบถามความเห็นหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจของ AALCO เช่น ส านักงานศาล
ยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงยุติธรรม และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พบว่า ไม่มีหน่วยงานใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อในการสมัคร
รับเลือกตั้งต าแหน่งดังกล่าว กต. จึงได้สรรหาบุคคลที่เหมาะสม ได้แก่ นายกมลินทร์ พินิจภูวดล เป็นผู้สมัครรับ
เลือกตั้งจากประเทศไทยเพ่ือด ารงต าแหน่งเลขาธิการ AALCO เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขานิติศาสตร์ โดยเฉพาะ
กฎหมายระหว่างประเทศด้านการค้าและการลงทุน และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มี
ข้อขัดข้องกับการเสนอชื่อดังกล่าว  
 
19. เรื่อง การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Deputy 
Chief Executive Officer, DCEO) ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังนี้  
   1. แต่งตั้งนายสุพัฒน์ นภานพรัตน์แก้ว วิศวกรปิโตรเลียมช านาญการพิเศษ กองเทคโนโลยีการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียม สังกัดกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้ด ารงต าแหน่ง รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Deputy 
Chief Executive Officer, DCEO) ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย  
   2. ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ท่ีองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ให้นายสุพัฒน์ นภานพรัตน์แก้ว ได้รับการ
พิจารณาความดีความชอบจากทางราชการต้นสังกัดด้วย และในกรณีที่จ าเป็น พน. อาจให้กลับมาปฏิบัติงานใน
หน่วยงานต้นสังกัดก่อนระยะเวลาที่สั่งให้ไปสิ้นสุดลงเพ่ือประโยชน์แก่ราชการได้ ทั้งนี้ ในระหว่างที่ไปปฏิบัติงานให้
ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการจากองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียโดยไม่รับเงินเดือนจากทางราชการ  

สาระส าคัญของเรื่อง  
   พน. รายงานว่า  
   1) รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซียได้ร่วมกันจัดตั้งองค์กรร่วมไทย -มาเลเซีย
ขึ้น เพ่ือร่วมกันแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย -มาเลเซีย โดยโครงสร้างการ
บริหารงานองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียก าหนดให้มีการสลับหมุนเวียนต าแหน่งหัวหน้าและรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหารขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซียระหว่างคนไทยและคนมาเลเซียทุก ๆ 4 ปี  
   2) เนื่องจากบุคคลที่ด ารงต าแหน่งรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารขององค์กรร่วมไทย -มาเลเซียที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง จะด ารงต าแหน่งครบวาระ 4 ปี  ในวันที่ 30 กันยายน 2563 จึง
จะต้องมีการแต่งตั้ง นายสุพัฒน์ นภานพรัตน์แก้ว ให้ด ารงต าแหน่งรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารขององค์กรร่วม
ไทย-มาเลเซียวาระต่อไป วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2567 โดยการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและ
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รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลทั้งสองก่อน องค์กรร่วมไทย -มาเลเซียจึงจะ
สามารถท าการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้    
   3) พน. พิจารณาแล้วเห็นว่านายสุพัฒน์ นภานพรัตน์แก้ว วิศวกรปิโตรเลียมช านาญการ พิเศษ               
กองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม สังกัดกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารง
ต าแหน่งรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Deputy Chief Executive Officer, DCEO) ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย 
เนื่องจากมีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต 
(Production Sharing Contract, PSC) รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  
 
20. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้   
  1. นางธีรพร สถิรอังกูร พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ (ด้านการพยาบาล) กลุ่มที่ปรึกษาระดับ
กระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพทรงคุณวุฒิ (ด้านการพยาบาล) กลุ่มที่ปรึกษาระดับ
กระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563    
   2. นายพงศธร พอกเพิ่มดี ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) กลุ่มท่ีปรึกษาระดับกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563   
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
21. เรื่อง เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการอ านวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ (นโยบาย Medical Hub)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอการเพ่ิมเติมองค์ประกอบของ
คณะกรรมการอ านวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ดังนี้   
   1. เพ่ิมเติมองค์ประกอบกรรมการในคณะกรรมการอ านวยการเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
จ านวน 3 ต าแหน่ง ได้แก่   
    1.1 อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    
    1.2 อธิบดีกรมอนามัย    
    1.3 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา   
  2. ขอเปลี่ยนชื่อกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว จากเดิม “ประธานสมาพันธ์สปาไทย”                 
เป็น “ประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย”  
โดยมีอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการคงเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป  
 
22. เรื่อง ขอปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการอ านวยการโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์   
  คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอการปรับปรุงองค์ประกอบ
คณะกรรมการอ านวยการโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ดังนี้    
   1. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ได้รับมอบหมาย จากเดิม ต าแหน่ง “กรรมการ” 
เป็นต าแหน่ง “กรรมการและเลขานุการ”   
   2. ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จากเดิม ต าแหน่ง “กรรมการ” เป็น
ต าแหน่ง “กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ”   
  3. ผู้แทนส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ จากเดิม
ต าแหน่ง “กรรมการ” เป็นต าแหน่ง “กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ”   
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  4. เปลี่ยนต าแหน่งของกรรมการจากการระบุชื่อ “นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์” เป็นต าแหน่ง “ที่ปรึกษา
ด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม”  
โดยมีอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการคงเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 
 
23.  เรื่อง ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 196/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 167/2562 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่ง
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ                   
รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
  ตามที่ได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 167/2562 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นั้น  
  เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534 จึงแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งมอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 
167/2562  ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดังนี้  
  ข้อ 1 ให้ยกเลิกข้อ 4.1.4 ข้อ 4.2.3 และข้อ 4.3.1  
  ข้อ 2 ให้เพิม่ความต่อไปนี้เป็น ข้อ 1.1.12  
    “ข้อ 1.1.12 คณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์”  
  ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 1.3.23    
    “ข้อ 1.3.23 คณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์”  
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 
24. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เสนอแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา จ านวน 3 คน ตามมาตรา 
18 (3) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิม
จะพ้นจากต าแหน่งในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีการจับสลากตามมาตรา 20 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ดังนี้   
   1. รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี โพชนุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการ    
   2. นายภัทระ ค าพิทักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน    
  3. นายเจด็จ ธรรมธัชอารี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคประชาสังคม   
  โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป  
 
25. เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้ง 
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ เป็นผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่เดือนละ 330 ,000 บาท 
ค่าตอบแทนผันแปรไม่เกินร้อยละ 30 ของผลตอบแทนรวมในแต่ละปี และร่างสัญญาจ้างผู้บริหารพร้อมสิทธิประโยชน์
อ่ืนที่ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติจะได้รับตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง              
เป็นต้นไป  

.............. 


