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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วั น นี้ (1 กั น ยายน 2563) เวลา 09.00 น. ณ ตึ ก สั น ติ ไ มตรี (หลั ง นอก) ทํ า เนี ย บรั ฐ บาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดดานศุลกากรและดานพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ดานศุลกากรเชียงแสน)
รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การปรับปรุงรายไดและรายจายของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มี
ความสัมพันธกัน และรางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการกําหนดจํานวนรายไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลตามมาตรา 71 ตรี วรรคสาม รวม 2 ฉบับ
รางกฎกระทรวงผูดําเนินการสถานพยาบาลตามประเภทและลักษณะการ
ใหบริการทางการแพทยของสถานพยาบาล พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. ....
และรางพระราชบัญญัติการเขาชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหสาขาฉุกเฉินการแพทยเปนสาขาการประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดหนวยงานของรัฐที่สามารถขอใหเจาพนักงานบังคับคดี
ดําเนินการบังคับทางปกครองแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง)
รางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขให
ลดหยอนการออกเงินสมทบของนายจาง และผูประกันตน กรณีการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19))
เศรษฐกิจ - สังคม
ขออนุมัติกูเงินเพื่อใชในการดําเนินงาน วงเงิน 11,500.00 ลานบาท และวงเงินกู
ระยะสัน้ จํานวน 800.000 ลานบาท (วงเงินกูเบิกเกินบัญชี) ของการรถไฟแหง
ประเทศไทย ประจําปงบประมาณ 2564
การขอปรับแผนงานและงบประมาณในการดําเนินโครงการยกระดับโครงสราง
พื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกิจกรรมที่ 2 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพโครงขายอินเทอรเน็ตระหวางประเทศสูการเปนศูนยกลางการ
แลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)
ขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 บี เพื่อทําเหมืองแรของหางหุนสวน
จํากัด ศรีพุธศิลาทอง ที่จังหวัดตรัง
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ขออนุมัติในหลักการเตรียมความพรอมโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุมน้ํา
เพชรบุรีตอนลางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณจากรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณที่ไดกันเงินไวและไม
สามารถเบิกจายไดทัน มาดําเนินรายการคาซื้อที่ดิน คาทดแทน คารื้อยายในการ
จัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน
ขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 เอ เพื่อตออายุประทานบัตรทํา
เหมืองแรของบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด ที่จังหวัดสระบุรี
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปญหาและผลกระทบจากการ
บังคับใชพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
ขอเสนอแนะเพื่อปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในการบริหารจัดการ
งบประมาณโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิน่ หรือพื้นที่
ขอเสนอแนะเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ระยะที่ 3
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และ
การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 16
รายงานสภาพการณที่เกี่ยวของกับการจางงานในราชการพลเรือนในชวงการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขอขยายเวลาการควบรวมกิจการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และ
การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการแกปญหาการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 3
ตางประเทศ
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รายงานสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ครั้งที่ 23 (23rd Meeting of the ASEAN Socio-Cultural Community:
ASCC Council) ผานระบบการประชุมทางไกล
แตงตั้ง
ขอปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการผูแทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทําความ
ตกลงวาดวยการขนสงทางอากาศกับรัฐบาลตางประเทศเปนประจํา
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง
(กระทรวงยุติธรรม)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง
(กระทรวงยุติธรรม)
การแตงตั้งผูอํานวยการองคการคลังสินคา
การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสรางสรรค
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)
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การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงพาณิชย)
การแตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงแรงงาน)
การแตงตั้งขาราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
การแตงตั้งกรรมการผูชวยรัฐมนตรี
การแตงตั้งกรรมการผูชวยรัฐมนตรี
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม)

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร างพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข าราชการพลเรื อ น (ฉบั บ ที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็น
ของสํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ปประกอบการพิ จ ารณาด ว ย แล ว ส ง ให ค ณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป และใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบกฎหมายใน
ความรับผิดชอบ หากมีกรณีที่จะตองดําเนินการแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหเปนไปตามหลักการที่บัญญัติไวในมาตรา 180
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในทํานองเดียวกับพระราชบัญญั ติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ใหเรงรัดการพิจารณาเสนอแกไขกฎหมายดังกลาวโดยดวน ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
เปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับการแตงตั้ง
และการใหพนจากตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ โดยใหการแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ไม ตองนํ าความกราบบั งคมทู ล เพื่ อทรงพระกรุณ าโปรดเกล าฯ แต งตั้ ง และ
การออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ใหนําความ
กราบบังคมทูลฯ ใหพนจากตําแหนง เวนแตออกจากราชการเพราะความตาย เกษียณอายุ หรือออกจากราชการ
เพราะถูกลงโทษ เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติมาตรา 180 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
2. เรื่ อ ง ร า งกฎกระทรวงกํ า หนดพั ส ดุ แ ละวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งพั ส ดุ ที่ รั ฐ ต อ งการส ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐ
ต อ งการส งเสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. .... ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง (กค.) เสนอ และให ส งสํ านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน โดยใหรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงาน
ส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มไปประกอบการพิ จ ารณาด ว ย แล ว ดํ า เนิ น การต อ ไปได และให
กระทรวงการคลั งรั บ ความเห็ น ของกระทรวงอุ ต สาหกรรมและสํ านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าไปพิ จ ารณา
ดําเนินการตอไปดวย
ทั้งนี้ รางกฎกระทรวงที่กระทรวงการคลังเสนอ เปนการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกําหนดพัสดุ
และวิ ธีก ารจัด ซื้ อจั ด จา งพั ส ดุ ที่รัฐต องการส งเสริมหรือสนับ สนุน พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับประเภทของพัสดุที่รัฐ
ตองการสงเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ ยวกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจางสําหรับพัสดุ สงเสริม
วิ ส าหกิ จ และการประกอบอาชี พ พั ส ดุ ส งเสริ ม พั ส ดุ ที่ ผ ลิ ต ในประเทศ และพั ส ดุ ส งเสริ ม พั ส ดุ ที่ เป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
(มติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ 7 มกราคม 2563 และวั น ที่ 26 พฤษภาคม 2563) และข อ สั่ งการรองนายกรั ฐ มนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม)
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. แก ไขเพิ่ ม เติ ม หมวด 2 พั ส ดุ ส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ และการประกอบอาชี พ และพั ส ดุ ส ง เสริ ม
ผูดอยโอกาส
รายละเอียด
• แกไขชื่อหมวด 2 เปน “พัสดุสงเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ”
• กําหนดให หน วยงานของรัฐจัด ซื้อ จัด จางพั สดุจ ากผูป ระกอบการวิส าหกิ จขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) โดยใชเงินงบประมาณไมนอยกวารอยละสามสิบในการจัดซื้อจัดจางพัสดุจากผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่ไดขึ้นบัญชีรายการพัสดุและรายชื่อไวกับ สสว.
• การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งใชเกณฑราคาในการคัดเลือกผูเสนอ
ราคาต่ําสุดเปนผูชนะการซื้อหรือการจาง หากผูเสนอราคาที่เปนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) ที่ เสนอราคาสูงกว าราคาต่ํ า สุ ด ของผูเสนอราคารายอื่น ไมเกิน กวา รอยละสิบให ซื้อหรือจ างจาก
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) รายนั้น
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• กํ า หนดให ห น ว ยงานของรั ฐ จั ด ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องร า นค า สหกรณ ห รื อ สถาบั น เกษตรกรที่

กระทรวงเกษตรและสหกรณรับรอง
2. เพิ่มหมวด 9 พัสดุ สงเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศ
รายละเอียด
• กํ าหนดให ห น ว ยงานของรัฐ จั ด ซื้ อ จัด จ า งพั ส ดุ ที่ ผ ลิต ในประเทศที่ ได ขึ้ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ไว กั บ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ดังนี้
1. ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางพัสดุที่ผลิตในประเทศ ไมนอยกวารอยละหกสิบของพัสดุ
ที่จะใช สําหรับงานกอสรางกําหนดใหใชเหล็กที่ผลิตในประเทศกอน โดยตองไมนอยกวารอยละเกาสิบของมูลคาหรือ
ปริมาณเหล็กหรือเหล็กกลาที่ใชในงานกอสรางทั้งหมดในครั้งนั้น
2. การจัดซื้อจัดจางที่มีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศเขาเสนอราคาแขงขันกับผูเสนอราคาที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากผูเสนอราคาซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสู งกว า ราคาต่ํ าสุ ด ของผูเสนอราคาซึ่งเป น บุ คคลธรรมดาที่ มิไดถื อสั ญ ชาติ ไทยหรือ
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละสาม ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคาซึ่งเปน บุคคล
ธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลตามกฎหมายไทยรายนั้น
3. เพิ่มหมวด 10 พัสดุสงเสริมพัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
รายละเอียด
• กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางพัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและจากผูประกอบการ
ตามที่ไดขึ้นบัญชีรายการพัสดุและรายชื่อไวกับกรมควบคุมมลพิษ
3. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดดานศุลกากรและดานพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ดานศุลกากรเชียงแสน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดดานศุลกากรและดานพรมแดน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการ
ตอไปได
ทั้ งนี้ ร า งกฎกระทรวงที่ ก ระทรวงการคลั ง เสนอ เป น การแก ไขเพิ่ ม เติ ม กฎกระทรวงกํ า หนด
ดานศุลกากรและดานพรมแดน พ.ศ. 2560 เพื่อปรับปรุงสถานที่ตั้ง ดานศุลกากร เขตศุลกากร และดานพรมแดนของ
ดา นศุ ล กากรเชี ย งแสน เนื่ อ งจากด านศุ ล กากรเชี ย งแสนได ย ายสถานที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการไปสถานที่ แห งใหม ทั้ งนี้
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรและการตรวจของที่ขนสงมาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดดานศุลกากรเชียงแสน ตั้งอยูเลขที่ 888/1 หมูที่ 10 ตําบลบานแซว อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
2. กําหนดเขตศุลกากร
2.1 บริเวณดานศุลกากรเชียงแสน ตําบลบานแซว อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
2.2 บริเวณทาเรือหาเชียง 1 และทาเรือห าเชียง 2 ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย
2.3 บริเวณตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
3. กําหนดดานพรมแดนและเขตแดนทางบก
3.1 ดานพรมแดนทาเรือพาณิชยเชียงแสน ตั้งอยูหมูที่ 7 ตําบลบานแซว อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
เขตแดนทางบก ราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3.2 ดานพรมแดนเชียงแสน ตั้งอยูหมูที่ 3 ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เขตแดนทางบก ราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3.3 ด า นพรมแดนสบรวก ไทย – ลาว ตั้ ง อยู ห มู ที่ 1 ตํ า บลเวี ย ง อํ า เภอเชี ย งแสน
จังหวัดเชียงราย
เขตแดนทางบก ราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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แสน จังหวัดเชียงราย

3.4 ดานพรมแดนสามเหลี่ยมทองคํา ไทย – เมียนมา ตั้งอยูหมูที่ 1 ตําบลเวียง อําเภอเชียง
เขตแดนทางบก ราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

4. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการปรับปรุงรายไดและ
รายจายของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธกัน และรางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออก
ตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว า ด ว ยการกํ า หนดจํ า นวนรายได ข องบริ ษั ท หรื อ ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คล
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคสาม รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการปรับปรุงรายไดและรายจายของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธกัน และรางกฎกระทรวง
ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการกําหนดจํานวนรายไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลตามมาตรา 71 ตรี วรรคสาม รวม 2 ฉบั บ ที่สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิจ ารณาแลว ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการปรับปรุง
รายได แ ละรายจ า ยของบริ ษั ท หรื อ ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั น เป น การกํ า หนดลั ก ษณะ
การดําเนิ น การดานการพาณิ ชย หรือการเงิน ที่เชื่ อไดวามี การถายโอนกํ าไรระหวางกั นของบริษัทหรือหางหุน สวน
นิติบุคคลที่มีความสัมพันธกัน และกําหนดหลักเกณฑใหเจาพนักงานประเมินดําเนินการในการปรับปรุงรายไดและ
รายจายของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธกัน
2. รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการกําหนด
จํานวนรายไดของบริษัทหรือห างหุนสวนนิ ติบุคคลตามมาตรา 71 ตรี วรรคสาม เปน การยกเวนให บริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลที่มีรายไดตอรอบระยะเวลาบัญชีไมเกินสองรอยลานบาทไมตองรายงานขอมูลและมูลคารวมของ
ธุรกรรมระหวางบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธกันในแตละรอบระยะเวลาบัญชี โดยใหใชบังคับ
สําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เปน
ตนไป
5. เรื่อง รางกฎกระทรวงผูดําเนินการสถานพยาบาลตามประเภทและลักษณะการใหบริการทางการแพทยของ
สถานพยาบาล พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงผูดําเนินการสถานพยาบาลตามประเภทและลักษณะ
การให บ ริการทางการแพทย ของสถานพยาบาล พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิ จารณาแล ว
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
ทั้งนี้ รางกฎกระทรวงที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เปนการแกไขปรับปรุงการกําหนดลักษณะของ
สถานพยาบาลและลักษณะการใหบ ริการทางการแพทยของสถานพยาบาลตามกฎกระทรวงกําหนดลั กษณะของ
สถานพยาบาลและลั ก ษณะการให บ ริ ก ารของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 เพื่ อ ให ส อดคล อ งและเหมาะสมกั บ
สถานการณในปจจุบัน
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กํ า หนดบทนิ ย ามคํ า ว า “สถานพยาบาลประเภทที่ ไ ม รั บ ผู ป ว ยค า งคื น ” หมายความว า
สถานพยาบาลประเภทคลิ นิ ก ตามกฎกระทรวงว า ด ว ยการกํ า หนดลั ก ษณะของสถานพยาบาล และลั ก ษณะ
การใหบริการของสถานพยาบาล และบทนิยามคําวา “สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน” หมายความวา
สถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลั กษณะ
การใหบริการของสถานพยาบาล
2. กํ า หนดให ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทั น ตกรรม ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ
การพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย และ
ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต มีสิทธิไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการตามประเภทและลักษณะ
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การใหบริการทางการแพทยของสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยคางคืนและสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวย
ไวคางคืน
3. กํ าหนดให ผูป ระกอบวิช าชีพการผดุงครรภ ชั้น หนึ่ ง หรือผู ป ระกอบวิ ชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย และผูประกอบโรคศิลปะ ตามลําดับ มีสิทธิไดรับอนุญาต
ใหเปนผูดําเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน ประเภทสหคลินิกที่จัดใหมีการประกอบวิชาชีพ
การผดุงครรภ ประเภทคลินิกเทคนิคการแพทยหรือสหคลินิกที่จัดใหมีการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย และ
ประเภทคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขานั้น ๆ หรือสหคลินิกที่จัดใหมีการประกอบโรคศิลปะสาขาใดสาขาหนึ่ง
ตามลําดับ
6. เรื่อง รางพระราชบัญญัติการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติการเขาชื่อเพื่อ
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น ชอบรางพระราชบัญ ญั ติ การเขาชื่อเสนอขอบั ญญั ติทองถิ่น พ.ศ. .... และ
รางพระราชบัญญัติการเขาชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู แ ทนราษฎรพิ จ ารณาก อ นเสนอสภาผู แ ทนราษฎรต อ ไป และรั บ ทราบแผนในการจั ด ทํ ากฎหมายลํ าดั บ
รองกรอบระยะเวลาและกรอบสาระสํ าคั ญ ของกฎหมายลํ าดับ รองที่ ออกตามรางพระราชบัญ ญั ติ การเข าชื่ อเพื่ อ
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
ทั้งนี้ รางพระราชบัญญัติรวม 2 ฉบับที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เปนการปรับปรุงพระราชบัญญัติวา
ดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2542 โดยปรับปรุงกระบวนการการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อให
ประชาชนในทองถิ่นสามารถเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่นไดสะดวกและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และปรับปรุงวิธีการ
ในการเข าชื่ อเพื่ อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่ นหรือผูบ ริหารท องถิ่น ให สอดคลองกับ มาตรา 254 ของรัฐธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ รวม 2 ฉบับ
1. รางพระราชบัญญัติการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. ....
1.1 กําหนดนินาม “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” “ขอบัญญัติทองถิ่น” “ผูบริหารทองถิ่น”
“ประธานสภาทองถิ่น” และ “ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” เพื่อใหเกิดความชัดเจน
1.2 กําหนดจํานวนผูมีสิทธิเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่นเปนไมนอยกวา 5,000 คน หรือ
ไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
1.3 กําหนดใหผูเขาชื่อสามารถยื่นคํารองขอตอประธานสภาทองถิ่น เพื่อดําเนินการจัดทํา
รางขอบัญญั ติหรือดําเนินการเชิญชวนใหรวมเขาชื่อหรือขอใหดําเนินการทั้งสองกรณี และใหประธานสภาทองถิ่น
ตรวจสอบความถูกตองของคํารอง หากเห็นวาไมถูกตอง ใหแจงเพื่อแกไขใหถูกตอง เวนแตความไมถูกตองเกิดจากการ
ปลอมลายมือชื่อใหยุติการดําเนินการ
1.4 กําหนดใหสภาทองถิ่นตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณารางขอบัญญัติทองถิ่นโดย
มีผูแทนของผูเขาชื่อไมนอยกวา 2 คน รวมเปนกรรมการวิสามัญ
1.5 กําหนดให ในกรณี ที่รางข อบัญ ญั ติทองถิ่น ตองตกไปเพราะเหตุ อายุ ของสภาท องถิ่ น
สิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาทองถิ่น ถาภายใน 120 วันนับแตวันที่เรียกประชุมสภาทองถิ่นครั้งแรก ผูแทนของผูเขาชื่อ
ไดยืนยันเปนหนังสือใหพิจารณารางขอบัญญัติทองถิ่นนั้นตอไป ใหประธานสภาทองถิ่นดําเนินการเสนอรางขอบัญญัติ
ทองถิ่นนั้นตอสภาทองถิ่นโดยเร็ว
2. รางพระราชบัญญัติการเขาชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ....
2.1 กํ า หนดนิ ย ามผู กํ ากั บ ดู แ ลขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น แต ล ะประเภทเพื่ อ ให
เกิดความคลองตัวในการดําเนินการถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
2.2 กําหนดคุณ สมบั ติของผูมีสิทธิเขาชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบ ริห าร
ทองถิ่นโดยตองไมเปนผูอยูในระหวางถูกตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง หรือถูกจํากัดสิทธิในการเขาชื่อเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
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2.3 กําหนดวิธีการเขาชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ไวสองกรณี
ดังนี้ (1) การเขาชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริห ารทองถิ่น (2) การเขาชื่อขอใหมีการสอบสวนเพื่ อ
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
2.4 กํ าหนดพฤติ ก ารณ ข องสมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ที่ จ ะเป น เหตุ ให
ถูกเขาชื่อเพื่ อถอดถอนออกจากตําแหนง เชน มีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไม
สงบเรียบรอย มีพฤติการณสอไปในทางทุจริต ซึ่งการเขาชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตอง
มีจํานวนผู เขาชื่อเกิ นกึ่ งหนึ่ งของผู ไปใชสิ ทธิเลื อกตั้ง สําหรับ การเขาชื่อขอใหมีการสอบสวนเพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผู บริหารท องถิ่น ตองมีจํานวนไมนอยกวา 5,000 คน หรือไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนผูไปใช
สิทธิเลือกตั้ง
2.5 กํ าหนดให ในกรณี การเขาชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบ ริห ารทองถิ่น
หากมีการถอนชื่อแลวจํานวนเหลือไมถึงกึ่งหนึ่ง ใหผูกํากับดูแลยุติเรื่อง หากมีการถอนชื่อหรือไมถอนชื่อและมีจํานวน
เกินกึ่งหนึ่ง ใหผูกํากับดูแลประกาศใหประชาชนทราบและใหถือวันประกาศเปนวันพนจากตําแหนงของผูถูกถอดถอน
2.6 กําหนดใหกรณี การเขาชื่อขอใหมีการสอบสวนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริห ารท องถิ่น หากมี การถอนชื่ อแล วจํ านวนไมถึง 5,000 คน หรือไมถึง 1 ใน 5 ให ผูกํากั บดู แลยุติ เรื่อง หากมี
การถอนชื่อหรือไมถอนชื่อและมีจํานวนเกิน 5,000 คน หรือเกิน 1 ใน 5 ใหผูกํากับดูแลตั้งคณะกรรมการสอบสวน
และการสอบสวนใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนด
2.7 กําหนดฐานความผิดของผูกระทําความผิดฐานปลอมลายมือชื่อผูใหเสนอใหหรือสัญญา
วาจะให หรือผูเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ใด เพื่อดําเนิ นการเขาชื่อหรือมิใหเขาชื่ อ
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
7. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหสาขาฉุกเฉินการแพทยเปนสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหสาขาฉุกเฉินการแพทยเปนสาขา
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และสํานักงาน ก.พ.
ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได และให สธ. รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย
ทั้ งนี้ ร า งพระราชกฤษฎี ก าที่ สธ. เสนอ เป น การกํ า หนดให ส าขาฉุ ก เฉิ น การแพทย เป น สาขา
การประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อใหบริการดาน
ฉุกเฉินการแพทยแกผูปวย ซึ่งเปนการดูแลรักษาผูปวยฉุกเฉินนอกที่ ตั้งสถานพยาบาล รวมถึงการเคลื่อนยายหรือ
ลําเลียงผูปวยตั้งแตที่เกิดเหตุจนถึงสถานพยาบาล เพื่อใหการใหบริการมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ เพื่อให
การชวยเหลือและรักษาชีวิตของผูปวยใหทันเวลา ลดความสูญเสียและความพิการ ซึ่งคณะกรรมการการประกอบโรค
ศิลปะใหความเห็นชอบดวยแลว
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
1. กําหนดนิยามคําวา “ฉุกเฉินการแพทย” และ “ผูปวยฉุกเฉิน”
2. กํ า หนดให ส าขาฉุ ก เฉิ น การแพทย เป น สาขาการประกอบโรคศิ ล ปะตามมาตรา 5 (8) แห ง
พระราชบั ญ ญั ติ การประกอบโรคศิ ล ปะ พ.ศ. 2542 ซึ่ งแกไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติ การประกอบโรคศิล ปะ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
3. กํ า หนดให มี คณะกรรมการวิช าชี พ สาขาฉุก เฉิน การแพทย ประกอบด ว ยผู แทนสว นราชการ
คณบดีของสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย กรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
กรรมการวิชาชีพที่ไดรับการเลือกตั้ง เปนตน
4. กําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการวิชาชีพ และเหตุแหงการพนจากการดํารงตําแหนง
ของกรรมการ
5. กําหนดคุณสมบัติของผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉิน
การแพทย ใหเปนผูที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาสาขาฉุกเฉินการแพทยจากสถาบันการศึกษา
ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทยรับรอง และตองสอบความรูตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
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คณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉิน การแพทยกําหนด สวนผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศซึ่งมิไดมีสัญชาติไทย
นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดแลว ตองไดรับใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทยจาก
ประเทศที่สําเร็จการศึกษาดวย และกรณีผูที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาสาขาอื่นดานฉุกเฉิน
การแพทย ด านการแพทย ด านการพยาบาล หรือดานทั น ตกรรมอยูกอนวัน ที่พ ระราชกฤษฎีกานี้ใชบั งคับ และ
ปฏิบัติงานดานฉุกเฉินการแพทยในโรงพยาบาลหรือองคกรใดที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทยรับรองให
มี สิ ทธิ ขอขึ้ น ทะเบี ย นและรับ ใบอนุ ญ าตเป น ผู ป ระกอบโรคศิล ปะสาขาฉุกเฉิน การแพทย ภายในหาปนั บ แต วั น ที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
8. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหนวยงานของรัฐที่สามารถขอใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับทาง
ปกครองแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)
คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุ มัติห ลั กการรางกฎกระทรวงกําหนดหนว ยงานของรัฐที่ ส ามารถขอให เจา
พนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับทางปกครองแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และใหหนวยงานของรัฐที่
ประสงคจะเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐที่สามารถขอใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการ
บังคับทางปกครองแทนตามมาตรา 63/15 วรรคหก แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ซึ่ งแก ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2562 ให เสนอเรื่ อ งไปยั ง
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายน 2563 เพื่อใหมีการออกกฎกระทรวงใน
เรื่องนี้รวมเปนฉบับเดียว
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
เปนการกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลตามมาตรา 50 แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 เปนหนวยงานของรัฐตามกฎหมาย
ว า ด ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง เพื่ อ ให เจ าพนั ก งานบั งคั บ คดี ในสั งกั ด กรมบั งคั บ คดี กระทรวงยุ ติ ธ รรม
ดํ าเนิ น การบั งคั บ คดี ให เป น ไปตามคํ าสั่ งทางปกครองได อัน จะทํ าใหการบังคับ ทางปกครองตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9. เรื่อง รางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหลดหยอนการออกเงิน
สมทบของนายจ า ง และผู ประกั น ตน กรณี ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโรคโควิ ด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบรางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขใหลดหยอนการออกเงินสมทบของนายจาง และผูประกันตน กรณี การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรื อ โควิ ด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยลดหย อ นการออกเงิ น สมทบเข า กองทุ น
ประกันสังคมฝายนายจางและฝายผูประกันตนเหลือฝายละ รอยละ 2 ของคาจางของผูประกันตน เปนระยะเวลา 3
เดือน ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอและประกาศใชเปนกฎหมายตอไป
รางประกาศกระทรวงแรงงาน มีสาระสําคัญคือ 1) ใหนายจางและผูประกันตนตามมาตรา 33 ไดรับ
การลดหย อ นการออกเงิ น สมทบเข ากองทุ น ประกั น สั ง คมประจํ างวดเดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2563 ถึ งงวดเดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยใหสงเงินสมทบในอัตราฝายละ รอยละสองของคาจางของผูประกันตน 2) ใหผูประกันตน
ตามมาตรา 39 ไดรับการลดหยอนการออกเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมประจํางวดเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ถึงงวดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยใหสงเงินสมทบในอัตราเดือนละเกาสิบหกบาท 3) ในกรณีที่มีการสงเงินเกิน
กว า จํ านวนเงิ น ที่ กํ าหนดไว ต ามประกาศนี้ ให น ายจ างหรื อ ผู ป ระกั น ตนยื่ น คํ าร อ งขอรั บ เงิ น ในส ว นที่ เกิ น คื น ได
ณ สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
สาขา แลวแตกรณี
ทั้งนี้ รง. เสนอวา กรณีเกิดภัยพิบัติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) รั ฐ บาลได มี ก ารประกาศสถานการณ ฉุ ก เฉิ น ในทุ ก เขตท อ งที่ ทั่ ว
ราชอาณาจั กร ตั้ งแต วัน ที่ 26 มี น าคม พ.ศ. 2563 โดยอาศัย อํานาจตามพระราชกําหนดการบริห ารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อปองกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด
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19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และไดมีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งตาม
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ ฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 4)
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จึงใหขยายระยะเวลา
การใชบังคับ ประกาศสถานการณ ฉุกเฉินในทุ กเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแตวัน ที่ 1
สิงหาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ประกอบกับเพื่อใหมาตรการการลดหยอนการออกเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม มีผลใชบังคับตอการนําสงเงินสมทบของนายจางและผูประกันตนในงวดเดือนกันายายน พ.ศ.
2563 ซึ่งตองนําสงภายในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ดังนั้น เพื่อใหทันตอระยะเวลาการนําสงเงินสมทบของนายจาง
และผูประกันตน จึงเห็นควรนําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเรงดวน
ทั้งนี้ คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ในการประชุมครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มีมติเห็นชอบใหขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวน
ของนายจางและผูประกันตน ป พ.ศ. 2563 โดยใหนายจางและผูประกันตนจายเงินสมทบฝายละ รอยละ 2 ของ
คาจางของผูประกันตน เปนระยะเวลา 3 เดือน สําหรับงวดคาจางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2563
เพื่อรักษาระดับการจางงานและเพิ่มกําลังซื้อของตลาดในประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานพิจารณาแลว เพื่อประโยชน
ของนายจางและผูประกันตน หากกําหนดใหปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมโดยเริ่มตั้งแตงวดคาจาง
เดื อนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งจะต องชําระเงินสมทบภายในวัน ที่ 15 กั นยายน พ.ศ. 2563 จะกอใหเกิ ดภาระแก
นายจางและผูประกันตนตามมาตรา 39 ที่จะตองมาขอรับเงินสมทบที่นําสงไวเกินคืนในงวดคาจางเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2563 ประกอบกับเพื่อเปนการใหระยะเวลาแกหนวยงานภาคเอกชนที่มีหนาที่ดําเนินการรับชําระเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการลดหยอนการออกเงินสมทบดังกลาว กระทรวงแรงงาน
จึงพิจ ารณาระยะเวลาการปรับ ลดอั ต ราเงิน สมทบกองทุ น ประกัน สั งคมในสว นของนายจางและผู ป ระกัน ตนเป น
ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตงวดคาจางเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เศรษฐกิจ - สังคม
10. เรื่อง ขออนุมัติกูเงินเพื่อใชในการดําเนินงาน วงเงิน 11,500.00 ลานบาท และวงเงินกูระยะสั้น
จํานวน 800.000 ลานบาท (วงเงินกูเบิกเกินบัญชี) ของการรถไฟแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอการกูเงินของการรถไฟแหงประเทศ
ไทย (รฟท.) ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารรถไฟแห ง ประเทศไทย พุ ท ธศั ก ราช 2494 มาตรา 39 (4) โดยให
กระทรวงการคลัง (กค.) เปนผูค้ําประกัน รวมทั้งพิจารณาวิธีการกูเงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสม
โดยในส วนของการขอยกเว น ค าธรรมเนี ย มการกูเงิน ให รฟท. พิ จ ารณาดํ าเนิ น การตามขั้น ตอนของกฎหมายที่
เกี่ยวของตอไป สําหรับเงินกู ดังตอไปนี้
1. เงินกูเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคลองในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 11,500 ลานบาท ทั้งนี้
ให รฟท. ดําเนินการกูเงินไดภายหลังจากวงเงินดังกลาวไดรับการบรรจุไวในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําป
งบประมาณ 2564 ที่ผานความเห็นชอบตามขั้นตอนแลว ตามความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.)
2. เงินกูระยะสั้น (วงเงินกูเบิกเกินบัญชี) วงเงิน 800 ลานบาท โดยใหดําเนินการคัดเลือกสถาบัน
การเงินดวยวิธีการประมูล ตามความเห็นของ กค.
สาระสําคัญของเรื่อง
คค. รายงานวา
1. รฟท. ประสบปญหาขาดทุนมาอยางตอเนื่อง โดยในป 2564 รฟท. คาดการณวาจะมีเงินสดรับ
46,370.67 ลานบาท และเงินสดจาย 57,970.67 ลานบาท โดยมีเงินสดยกมาจากป 2563 จํานวน 100 ลานบาท
สงผลให รฟท. ขาดเงินสดไวใชจายในปงบประมาณ 2564 จํานวน 11,500 ลานบาท จึงจําเปนตองกูเงินจํานวน
11,500 ลานบาท เพื่อใหมีเงินสดหมุนเวียนในการใชจายดําเนินงาน การลงทุน การจายเงินบําเหน็จบํานาญ และ
การชํ าระหนี้ เงิน กู โดย รฟท. คาดว าจะเริ่ มขาดเงิน ในช ว งเดื อนพฤศจิ กายน 2563 นอกจากนี้ รฟท. มี ค วาม
จํ าเป น ต องกู เงิ น ระยะสั้ น เพื่ อให มีว งเงิน สํ า รองไวใช เสริมสภาพคลอ งโดยทํ าสัญ ญาเงิน กูร ะยะสั้น วงเงิน 800
ลานบาท ดวยวิธีการประมูลตามความเห็นของ กค.
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2. รฟท. จะเปนผูรับภาระตนเงินกู ดอกเบี้ย และคาใชจายในการกูเงิน และ กค. ค้ําประกันการ
กูเงิน รวมทั้งพิจารณาจัดหาแหลงเงินกู วิธีการกูเงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสม สําหรับการขอ
ยกเวนการคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกันเงินกูตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ค้ําประกันของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 รฟท. จะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป ทั้งนี้
คณะกรรมการรถไฟแหงประเทศไทยไดมีมติเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เห็นชอบกสรกูเงินดังกลาวแลว
3.หน ว ยงานที่ เกี่ ยวของ ไดแก กค. [สํา นักงานบริห ารหนี้สาธารณะ (สบน.)] คค. สศช. และ
สํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาแลวเห็นชอบและไมขัดของ
11. เรื่อง การขอปรับแผนงานและงบประมาณในการดําเนินโครงการยกระดับโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงขายอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ
สูการเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบการขอปรับแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพโครงขายที่ออกแบบเพื่อทดแทนการยกเลิก
ระบบ Phetchaburi-Sriracha (PS) ภายใตกิจกรรมยอยที่ 1 และแผนงานกอสรางระบบเคเบิลใตน้ํา Asia Direct
Cable (ADC) ภายใตกิจกรรมยอยที่ 3 โดยงบประมาณการดํ าเนิน การดั งงกลาวคงอยู ในวงเงิน 5,000 ล านบาท
ตามที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ดังนี้
หนวย : ลานบาท
กิจกรรม
งบประมาณตลอดทั้งแผน ประมาณการงบประมาณตลอด
เดิมตามมติ ครม.
ทั้งแผนที่ขอปรับใหม
(19 ม.ค. 2559
และ 1 ส.ค. 2560)
กิจกรรมยอยที่ 1 การจัดหาอุปกรณเพิ่มความจุ
2,100
2,213.87
โครงขายเชื่อมโยงไปยังชายแดนฯ ขนาดความจุ
รวม 2,300 Gbps
กิจกรรมยอยที่ 2 การขยายความจุโครงขาย
720
573.13
เคเบิลใตน้ําระหวางประเทศของระบบที่มีอยู
1,770 Gbps
กิจกรรมยอยที่ 3 การรวมกอสรางระบบเคเบิลใต
2,180
2,180.00
น้ํา ADC เพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิการใชงานวงจร 200
Gbps
รวม
5,000
4,967.00
2. เห็นชอบการปรับแผนการดําเนินโครงการ ASEAN Digital Hub ในกิจกรรมยอยที่ 1 ซึ่งไดรับ
ผลกระทบจากโครงการกอสรางท าเรือแหลมฉบั ง ระยะที่ 3 ของการทาเรือแหงประเทศไทย (กทท.) ทําใหระบบ
เคเบิลใตน้ํา PS ไมสามารถใชงานไดตามแผนที่ไดออกแบบไว จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงโครงขายซึ่งมีผลกระทบ
ตอวงเงินงบประมาณและระยะเวลาดําเนินงาน และกิจกรรมยอยที่ 3 การลงทุนกอสรางระบบโครงขายเคเบิลใตน้ํา
เส น ใหม มีกรอบระยะเวลาตามสั ญ ญาก อสรางระบบเคเบิล ใตน้ํา ADC ที่แตกตางจากที่คณะรัฐมนตรีไดเห็น ชอบ
โดยขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการกิจกรรมยอยที่ 3 จากป พ.ศ. 2563 เปน พ.ศ. 2565
สาระสําคัญของเรื่อง
เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (19 มกราคม 2559 และ 1 สิงหาคม 2560) เห็นชอบโครงการยกระดับ
โครงสรางพื้ น ฐานโทรคมนาคมเพื่ อขับ เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกิจกรรมที่ 2 การเพิ่ มประสิทธิภาพโครงขาย
อินเทอรเน็ตระหวางประเทศสูการเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital
Hub) วงเงิน 5,000 ล านบาท ประกอบด วย 3 กิ จกรรมยอย ซึ่งตอมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จํ ากัด มหาชน
(บมจ. กสท) ที่เปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินโครงการแทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) แจงวามี
ปญหาในกิจกรรมยอยที่ 1 และ 3 ดังนี้
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กิจกรรมยอย
ปญหา
กิจกรรมยอยที่ 1 การจัดหา
แนวสายเคเบิลใตน้ํา Phetchaburi-Sriracha (PS) ไดรับผลกระทบจาก
อุปกรณเพิ่มความจุโครงขาย
โครงการกอสรางทาเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 จึงตองรื้อแนวสายเคเบิ้ล PS แลว
เชื่อมโยงไปยังชายแดน ขนาด
สรางเสนทางใหมทดแทน
ความจุรวม 2,300 Gbps
กิจกรรมยอยที่ 3 การรวม
มีการลงนามในขอตกลง ADC ซึ่งเงื่อนไขการดําเนิตนงานภายหลังลงนามจะ
กอสรางระบบเคเบิลใตน้ํา ADC ดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน 32 เดือน และ บมจ. กสท จําเปนตองมี
เพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิการใชงาน
ระยะเวลาในการตรวจรับอีกประมาณ 2 เดือน ทําใหจําเปนตองขยายระยะเวลา
วงจร 200 Gbps
โครงการถึงปงบประมาณ 2565
ดังนั้น ดศ. ไดขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบใหปรับแผนการดําเนินการของกิจกรรมยอยที่ 1
และกิจกรรมยอยที่ 3 สรุปดังนี้
หนวย : ลานบาท
กิจกรรม
วงเงินงบประมาณ
กรอบระยะเวลา
ตามมติ
ดศ. ขอความ
ตามมติ
ดศ. ขอความ
คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบในครั้งนี้
คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบในครั้งนี้
(19 มกราคม 2559
(19 มกราคม 2559
และ
และ
1 สิงหาคม 2560)
1 สิงหาคม 2560)
กิจกรรมยอยที่ 1
2,100
2,213.87* ป 2560 – ป 2561 จนถึงป 2563
กิจกรรมยอยที่ 3
2,180
2,180 ป 2560 – ป 2563 จนถึงป 2565
*แม วาการปรับ กรอบวงเงิน ของกิ จกรรมย อยที่ 1 ในครั้งนี้จ ะทํ าให วงเงิน เพิ่ มขึ้น 113.87 ล านบาท แตเนื่ องจาก
กิจกรรมยอยที่ 2 ที่ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลวใชงบประมาณต่ํากวาวงเงิน ที่กําหนดไว 146.87 ลานบาท จึงทําให
วงเงินของโครงการในภาพรวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 4,967 ลานบาท (2,213.87 + 573.13 + 2,180) ยังคงอยูภายใต
กรอบวงเงินจํานวน 5,000 ลานบาท ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวัน ที่ 13
กรกฎาคม 2563 ได รั บ ทราบการขอปรั บ แผนงานและงบประมาณในการดํ าเนิ น โครงการดั งกล าว ประกอบกั บ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห งชาติ และสํ านั กงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศน และกิ จการโทรคมนาคม
แหงชาติพิจารณาแลวเห็นชอบ/ไมมีขอขัดของ
12. เรื่อง ขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 บี เพื่อทําเหมืองแรของหางหุนสวนจํากัด ศรีพุธศิลาทอง
ที่จังหวัดตรัง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอผอนผันใหหางหุนสวนจํากัด ศรีพุธศิลาทอง ใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ํา
ชั้นที่ 1 บี เพื่อทําเหมืองแร ตามคําขอประทานบัตรที่ 2/2557 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิการยน 2532
และวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ โดยให อก. (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร) ดํ าเนินการใหครบถวนถูกตองตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวของกอนการพิ จารณา
อนุญาตประทานบัตรตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
หางหุนสวนจํากัด ศรีพุธศิลาทอง ไดยื่นคําขอประทานบัตรที่ 2/2557 ชนิดแรหินอุตสาหกรรม ชนิด
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ที่ตําบลเขาขาว อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง เนื่อที่ 168 ไร 2 งาน 61 ตารางวา ซึ่ง
เปนการขอประทานบัตรในพื้นที่ประทานบัตรเดิมเต็มทั้งแปลงที่ครบกําหนดสิ้นอายุแลวเมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2562 โดยไดมีการดําเนิ การใหเปนไปตามขั้น ตอนของกฎหมายที่เกี่ยวของและผานการพิ จารณาของหน วยงานที่
เกี่ ย วข อ งด ว ยแล ว ทั้ ง นี้ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย กระทรวงคมนาคม

13
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
พิจารณาแลวเห็นดวย/ไมขัดของ
13. เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ ในหลั ก การเตรียมความพรอ มโครงการบรรเทาอุ ท กภั ย พื้ น ที่ ลุม น้ํ า เพชรบุ รีต อนล า งอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบหลักการเตรียมความพรอมโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุมน้ําเพชรบุรี
ตอนล างอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ จังหวัด เพชรบุ รี ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอ และให กระทรวง
เกษตรและสหกรณ โดยกรมชลประทานและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการใหถูกตอง เปนไปตามบทบัญญั ติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด ทั้งนี้ ใหรับ
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณดําเนินการศึกษาแนวทางเลือก
ของแหลงเงินนอกเหนือจากงบประมาณในการดําเนินโครงการ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติกอน
เสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุมน้ําเพชรบุรีตอนลางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
เปนโครงการสําคัญที่จะชวยบรรเทาปญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุมน้ําเพชรบุรีโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําลงสู
อาวไทย เนื่องจากที่ผานมาระบบการระบายน้ําในพื้นที่ยังไมมีความตอเนื่อง จึงทําใหขาดประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อ
เปนแหลงน้ําตนทุนเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค สอดคลองกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยกรมชลประทานจะดําเนินการปรับปรุงคลองระบายน้ําสายที่ 1 (D1) และคลองสงน้ํา
สายใหญฝงขวา 1 (RMC1) ใหสามารถระบายน้ําลงสูอาวไทยรวมทั้งสิ้น 550 ลูกบาศกเมตรตอวินาทีซึ่งปจจุบันอยู
ระหวางการสํารวจ – ออกแบบรายละเอียดโครงการฯ ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถเริ่มกอสรางโครงการฯ ไดเร็วขึ้น 1 ป
(จากแผนเดิมปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2565) กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดเสนอขอ
อนุมัติหลักการในการเตรียมความพรอมโครงการฯ เพื่อกรมชลประทานจะไดดําเนินการ ดังนี้ (1) กระบวนการมี
สวนรวมของประชาชนในขั้นตอนการสํารวจ – ออกแบบรายละเอียดและชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ที่
ไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการ และ (2) กระบวนการจัดหาที่ดินเพื่อการกอสราง และงานเตรียมความ
พรอมเพื่อกอสราง ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562
มีมติเห็นชอบในหลักการแลว และเมื่อกรมชลประทานดําเนินการเตรียมความพรอมแลวเสร็จใหเสนอโครงการ
ตอคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติพิจารณา กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานและ
วงเงินงบประมาณในการดําเนิ นการกอสรางอีกครั้งหนึ่ ง โดยคาดวาจะสามารถเสนอคณะรัฐมนตรีและเริ่มงาน
กอสรางไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
14. เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณจาก
รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณที่ไดกันเงินไวและไมสามารถเบิกจายไดทัน มาดําเนินรายการคาซื้อที่ดิน
คาทดแทน คารื้อยายในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหกรมชลประทานปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
รายจ ายประจําป งบประมาณจากรายการที่ ได มีการกอหนี้ผูกพัน ขามปงบประมาณและไดกัน เงิน ไวตามระเบีย บ
เกี่ ย วกั บ การเบิ ก จ ายเงิ น จากคลั ง (ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562) ที่ ไม ส ามารถเบิ ก จ า ยได ทั น ภายในวั น ที่
30 กั น ยายน 2563 จํ านวน 16 รายการ วงเงิ น รวม 1,059.19 ล านบาท มาดํ า เนิ น การในงบลงทุ น ที่ ดิ น และ
สิ่งกอสราง รายการคาซื้อที่ดิน คาทดแทน คารื้อยายในการจัดหาที่ดิน จํานวน 9 รายการ วงเงินรวม 1,059.19 ลาน
บาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอคณะรัฐ มนตรีพิ จ ารณาอนุ มั ติ ให ก รมชลประทานปรับ แผน
การปฏิ บั ติ งานและแผนการใช จ ายงบประมาณรายจ ายรายการก อ หนี้ ผู ก พั น ข า มป งบประมาณป งบประมาณ
พ.ศ. 2558 – 2562 ที่ไมสามารถเบิกจายไดทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 จํานวน 16 รายการ มาดําเนินการใน
งบลงทุน ที่ดินและสิ่งกอสราง รายการคาซื้อที่ดิน คาทดแทน และคารื้อยายในการจัดหาที่ดินจํานวน 9 รายการ
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วงเงิน รวม 1,059.19 ล า นบาท เพื่ อ ให ส ามารถใช จ ายเงิ น ดั งกล า วได ภ ายในวั น ที่ 30 กั น ยายน 2563 โดยมี
รายละเอียดสรุปได ดังนี้
จากเดิม 16 รายการ วงเงิน 1,059.19 ลานบาท
เปลี่ยนเปน 9 รายการ วงเงิน 1,059.19 ลานบาท
1) ระบบชลประทาน จํานวน 2 รายการ ที่จังหวัด 1) โครงการปองกันและบรรเทาอุทกภัย จํานวน 2 รายการ
ลําปางและปราจีนบุรี
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและชุมพร
2) เขื่ อ น หั ว งาน และอาค ารประกอบ พ ร อ ม 2) โครงการอางเก็บน้ํา จํานวน 7 รายการ ที่จังหวัดพัทลุง
ส ว นประกอบอื่ น จํ า นวน 2 รายการ ที่ จั ง หวั ด สุโขทัย มุกดาหาร แพร นครราชสีมา เพชรบูรณ และจันทบุรี
เชียงรายและพะเยา
3) ค า จ า งบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา จํ า นวน 3 รายการ ที่
จังหวัดเชียงราย สุราษฎรธานี และพะเยา
4) งานคลองส ง น้ํ า และคลองระบายน้ํ า พร อ ม
อาคารประกอบ และปรับปรุงระบบสงน้ํา จํานวน
4 รายการ ที่จังหวัดชลบุรี นครศรีธรรมราช 2 แหง
และพิษณุโลก
5) สถานี สูบ น้ํ า พร อมอาคารประกอบ จํ านวน 5
รายการ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 3 แหง และสงขลา 2
แหง
15. เรื่อง ขอผอนผั น การใช ประโยชน พื้น ที่ลุมน้ําชั้น ที่ 1 เอ เพื่อตออายุประทานบัต รทําเหมืองแรของบริษัท
ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด ที่จังหวัดสระบุรี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 เอ เพื่อตออายุประทาน
บัตรทําเหมืองแรตามคําขอตออายุประทานบัตร ที่ 7/2557 (ประทานบัตรที่ 28034/15723) ของบริษัท ซีวิลเอน
จีเนียริง จํากัด ที่จังหวัดสระบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2538 และ
6 กุ ม ภาพั น ธ 2544 ตามที่ก ระทรวงอุ ตสาหกรรม (อก.) เสนอโดยเมื่ อหนว ยงานเจาของพื้ น ที่ อนุ ญ าตให เขาทํ า
ประโยชน ในพื้น ที่แลว ให อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพื้น ฐานและการเหมืองแรดําเนิ นการใหครบถวนถูกต องตาม
ขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกอนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
อก. รายงานวา
1. บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด เปนผูถือประทานบัตรที่ 28034/15723 ชนิดแรหินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนตตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2548 ตั้งอยูที่ตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 235 ไร 41 ตารางวา มีอายุประทานบัตร 10 ป และตอมาไดรับอนุญาตใหเพิ่มชนิดแร
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสรางลงในประทานบัตรอีกชนิดหนึ่งเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 โดย
ครบกําหนดสิ้นอายุแลวเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ซึ่งการออกประทานบัตรดังกลาวไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ
มาตรการการใชที่ดินในเขตลุมน้ําภาคตะวันตก ภาคกลาง และลุมน้ําปาสัก กรณีแหลงแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ปู น ซี เมนต โ ดยเจ า ของโครงการจะต อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ กํ า หนดในรายงานฯ อย า งเคร ง ครั ด ตามนั ย มติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2538
2. บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด ไดยื่นคําขอตออายุประทานบัตรที่ 7/2557 ชนิดแรอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนตและเพื่ออุตสาหกรรมกอสรางในพื้นที่ประทานบัตรเดิมทั้งหมดของบริษัทฯ
ซึ่งครบกําหนดสิ้นอายุแลวดังกลาว
3. การดํ า เนิ น การในขั้ น ตอนนี้ ไ ม ไ ด เป น การพิ จ ารณาอนุ ญ าตให ทํ า เหมื อ งแร แ ต เป น การ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของเพื่อขออนุมัติผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 เอ
16. เรื่ อ ง ผลการพิ จ ารณารายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษา เรื่ อ ง ป ญ หาและผลกระทบจากการบั ง คั บ ใช
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
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คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปญหาและผลกระทบ
จากการบั งคั บ ใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และสิ่ งปลู ก สร า ง พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมาธิ ก ารการกฎหมาย
การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผูแทนราษฎร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และแจงใหสํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรทราบตอไป
เรื่องเดิม
1. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (สผ.) ไดเสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่ อ ง ป ญ หาและผลกระทบจากการบั ง คั บ ใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร า ง พ.ศ. 2562 ของ
คณะกรรมาธิ ก ารการกฎหมาย การยุ ติ ธ รรมและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน สภาผู แ ทนราษฎรมาเพื่ อ ดํ า เนิ น การ โดย
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผูแทนราษฎร ไดมีขอสังเกต รวม 3 ประเด็น
ได แ ก 1) ความไม ชั ด เจนของบทบั ญ ญั ติ แ ห ง พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร า ง พ.ศ. 2562
2) การคํา นวณภาษี ที่ดิ น และสิ่ งปลู กสรางก อใหเกิด ความไมปน ธรรมและมีผลกระทบต อประชาชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และผูประกอบการ และ 3) การแกไขเพิ่มเติมและการบังคับใชกฎหมาย
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ในขณะนั้นสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแลว มีคําสั่งให กค. เปนหนวยงานหลักรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกลาวไป
พิจารณารวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(สคก.) และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะของขอสังเกตและขอเสนอแนะดังกลาว
และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวในภาพรวม แลวสงใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
ขอเท็จจริง
กค. เสนอว า ได ร ว มประชุ ม หารื อ กั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยพิ จ ารณาข อ สั ง เกตของ
คณะกรรมาธิการฯ แลว สรุปผล ดังนี้
1. ความไมชัดเจนของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 กค.
และ มท. ไดดําเนินการยกรางกฎหมายลําดับรองภายใตพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 ที่ตอง
ประกาศใชสําหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางในป 2563 มีจํานวนทั้งสิ้น 18 ฉบับ ซึ่งปจจุบันไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวและในสวนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางมีความแตกตางจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษี
บํารุงทองที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ใชจัดเก็บในอดีต ไดมีกฎหมายกําหนดทั้งในสวนของนิยามของที่ดิน
และสิ่ งปลู ก สร าง ผู เสี ย ภาษี การกํ าหนดฐานภาษี การคํ านวณมู ล ค าฐานภาษี และค าภาษี รวมถึ งขั้ น ตอนและ
กระบวนการทางปฏิบัติไวในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินฯ และกฎหมายลําดับรองฉบับตาง ๆ ไวอยางชัดเจน ซึ่งจะทํา
ให การจั ด เก็ บ ภาษี ที่ ดิน และสิ่ งปลู ก สร างมี ค วามเป น ธรรมทางภาษี ส ามารถจั ด เก็ บ ภาษี ได อ ยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน
2. การคํ า นวณภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร า งก อ ให เกิ ด ความไม เป น ธรรมและมี ผ ลกระทบต อ
ประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูประกอบการ เนื่องจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง อปท.
แตละแหงไดกําหนดเองทําใหฐานภาษีไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ไมเปนธรรมกับผูเสียภาษี และเกิดความลักลั่นในการ
จัดเก็บภาษี เพื่อใหเกิดความเปนธรรม จึงไดจัดเก็บจากฐานมูลคาทรัพยสินที่คํานวณจากราคาประเมินทุนทรัพยของ
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ประเมินโดยกรมธนารักษ ซึ่งมีมาตรฐานเดียวกันทั่ วประเทศ ซึ่งแกไขขอบกพรองของภาษี
โรงเรือนและที่ดินที่ถูกยกเลิกไป และผลจากการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีฐานทรัพยสินจากภาษีโรงเรือนและ
ที่ ดิ น เดิ ม ซึ่ งเก็ บ ภาษี จ ากค า เช า และภาษี บํ ารุ งท อ งที่ ซึ่งเก็บ ภาษี จ ากราคาปานกลางที่ ดิ น ป 2521-2524 มาเป น
การจัดเก็บ ภาษี จากมูลคาของที่ดินและสิ่งปลูกสรางในปจจุบั น จะสงผลให อปท. มีรายไดรวมทั้งประเทศเพิ่ มขึ้น
แตจะทําใหภาระภาษีของผูเสียภาษีแตละรายจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยชําระในอดีต โดยจะมีภาระภาษีทั้ง
เพิ่มขึ้น ลดลง หรือใกลเคียงกับภาระภาษีเดิม ดังนั้น การพิจารณาผลกระทบตอประชาชน ผูประกอบการ และ อปท.
จึงไมควรพิจารณาผลกระทบเปรียบเทียบเปนกรณีเฉพาะราย แตควรพิจารณารายไดในภาพรวมเปนสําคัญ
3. การแกไขเพิ่มเติมและการบังคับใชกฎหมาย กค. และ มท. ไดเตรียมการเพื่อรองรับและแจงให
อปท. รับทราบ หลังจากสภานิติบัญญัติแหงชาติไดใหความเห็นชอบกฎหมายในเดือนพฤศจิกายน 2561 แลว เพื่อให
อปท. และประชาชนผูเสียภาษีมีระยะเวลาในการเตรียมตัวซึ่ง กค. และ มท.ไดจัดใหมีประชาสัมพันธและใหความรู
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อยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลามากกวา 1 ป ตั้งแตการจัดทําคูมือ สื่อประชาสัมพันธ การนําหลักการกฎหมายลําดับ
รองมาใหความรูแก อปท. ทั่วประเทศ ตลอดจนประชาชนและผูประกอบการ
17. เรื่อง ขอเสนอแนะเพื่อปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในการบริหารจัดการงบประมาณโครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
คณะรัฐมนตรีมีมติรับ ทราบข อเสนอแนะเพื่ อป องกัน ความเสี่ยงเกี่ยวกั บการทุ จริตในการบริห าร
จัดการงบประมาณโครงการกองทุ นหลั กประกัน สุ ขภาพระดับ ท องถิ่น หรือพื้ น ที่ ตามที่ คณะกรรมการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอ และใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
เปนหนวยงานหลักรวมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) และหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของใหเปนไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตอไป โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนา
สั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย (พม.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสํานักงบประมาณ (สงป.) ไปพิจ ารณา
ประกอบการดําเนินการดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานวา
1. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได ศึ กษาป ญ หาการทุ จ ริตในการบริห ารจัดการงบประมาณโครงการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ โดยพบวาปญหาการกระทําทุจริตดังกลาวสงผลกระทบตอการ
ดําเนินโครงการและสะทอนใหเห็นถึงสภาพปญหาการรั่วไหลของงบประมาณงบเงินอุดหนุนที่เกิดจากการกระทํา
ทุจริตในหลายขั้นตอน ดังนั้นสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จึงไดดําเนินการปรับปรุงแกไขประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และเอกสารแนบทายประกาศ
เพื่อแกไขปญหาดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้
ประเด็น
รายละเอียด
การบริหารงบประมาณ เปลี่ยนแปลงผูมีอํานาจ/ผูรับผิดชอบในการบริหารงบประมาณของโครงการ
จากเดิม คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
เปน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สงผลใหวิธีการบริหารงบประมาณตองดําเนินการภายใตระเบียบและขอบังคับที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติเปนสําคัญ
การเบิกจายงบประมาณ ปรับปรุงวิธีการจายเงินโดยใหใชระบบการเบิกจายงบประมาณผานบัญชีธนาคาร
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนการลดการถือครองเงินสด
2. คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวา ถึงแมกรณีการทุจริตตามกรณีศึกษาดังกลาวจะไดรับการแกไขแลว
แตเพื่อเปนการปองกันปญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจึงไดพิจารณาประเด็นปญหาที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยง
ตอการทุจริตและไดมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการปองกันการทุจริต โดยมีสาระสําคัญสรุปได
ดังนี้

ปญหา/ความเสี่ยงตอการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
1. ระบบการจัดสรรงบประมาณ ตั้งแตการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ และการอนุมัติโครงการ เชน
1) ไมมีแนวทางการวิเคราะหหรือการประเมินความ
ให สปสช. กําหนดแนวทางหรือรูปแบบการวิเคราะห
เสี่ยงตอการทุจริตในโครงการที่จะขอรับการสนับสนุน และการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตของกองทุน
งบประมาณ
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
2) ความเสี่ยงจากการอนุมัตโิ ครงการในลักษณะที่อาจ ใหคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือ
กอใหเกิดผลประโยชนทับซอนได เชน การอนุมัติ
พื้นที่พิจารณาความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการขัดกัน
โครงการใหแกผูใกลชิดกับคณะกรรมการกองทุนระดับ ระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมหรือ
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ทองถิ่น เปนตน
3) ไมมีแนวทางการวิเคราะหผลลัพธการใชงบประมาณ
โดยเปรียบเทียบกับตนทุนที่ใชไป (Cost-Benefit
Analysis) ทําใหโครงการบางอยางอาจไมมีความคุมคา

ผลประโยชนทับซอนได
ให สปสช. วางแนวทางการดําเนินการวิเคราะหที่ไม
ซับซอนเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติ
โครงการ โดยพิจารณาทั้งมิติดานการเงินและมิติเชิง
สังคม และความเทาเทียมกันในการเขาถึงบริการ
สาธารณสุข
4) การอนุมัติแผนงาน/โครงการไมเชื่อมโยงกับ
ใหคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
เปาประสงค แนวทาง และวิธีการในแผนระดับทองถิ่น ทองถิ่นหรือพื้นที่พิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ โดย
เชน แผนพัฒนาทองถิ่น แผนสุขภาพชุมชน เปนตน ซึ่ง ตองเชื่อมโยงกับเปาประสงค แนวทาง และวิธีการที่
ตองเปนสวนหนึ่งในแบบคําขอรับการจัดสรร
ปรากฏในแผนระดับทองถิ่น และใหเปนไปตาม
งบประมาณ ทําใหมีโอกาสเสี่ยงตอการอนุมัติโครงการที่ วัตถุประสงคของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ผิดวัตถุประสงคหรือซ้ําซอนกับการดําเนินการของ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ รวมถึงเปนสวนหนึ่งในแบบคําขอรับ
หนวยงานอื่น
การจัดสรรงบประมาณ
2. ระบบการบริหารงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ และการใชงบประมาณ เชน
1) ผูปฏิบัติขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการ ให สปสช. รวมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) ใหความรู
ปฏิบัติที่ถูกตอง
ซักซอมความเขาใจแกเจาหนาที่และผูมีสวนเกี่ยวของ
กับการบริหารงบประมาณ การเบิกจายเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
2) เจาหนาที่ขาดความตระหนักและมีความจงใจ โดย ให มท. มีหนังสือเวียนเพื่อเนนย้ําแนวทางการปฏิบัติที่
อาศัยชองวางของกฎหมายเพื่อกระทําการทุจริต
ถูกตองใหแกผูปฏิบัติ รวมทั้งชี้ใหเห็นโทษที่จะไดรับหาก
มีการทุจริต
3) คณะกรรมการกองทุนฯ ขาดการประชาสัมพันธเชิง ให สปสช. นําขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
รุกใหประชาชนทราบถึงการดําเนินงานของกองทุน
งบประมาณมาสรุปเปนอินโฟกราฟก และเผยแพรใหแก
หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ สงผลทําให สาธารณะ และใหคณะกรรมการกองทุนฯ ระดับทองถิ่น
ขาดการมีสวนรวมในการแจงเบาะแสการทุจริต
หรือพื้นที่เพิ่มการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อใหประชาชน
ทราบถึงการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่และเพื่อใหมีสวนรวมในการแจง
เบาะแสการทุจริต
3. ระบบการติดตามและประเมินผล และการรายงานผลการดําเนินโครงการ เชน
1) การรายงานผลการดําเนินโครงการยังไมชัดเจน เชน ให สปสช. และคณะกรรมการกองทุนฯ ระดับทองถิ่น
การรายงานขอมูลไมตรงกับความเปนจริงทําใหผูที่มี
หรือพื้นที่ เพิ่มขอมูลการรายงานขอเท็จจริง รวมทั้ง
สวนไดสวนเสียขาดขอมูลที่จําเปนในการตรวจสอบ
กํากับติดตามใหมีการรายงานผลการดําเนินงานตามที่
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกําหนด
2) การรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการไมมี
ให สปสช. เพิ่มระบบการแจงเตือนการรายงานผลหรือ
ความตอเนื่อง ทําใหการติดตามการใชจายงบประมาณ เพิ่มชองทางการรายงานผานทางระบบออนไลน และให
ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
สปสช. งดการสนับสนุนงบประมาณในกรณีที่หนวยงาน
ไมรายงานผลการใชจายงบประมาณตามหลักเกณฑของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
3) ขาดชองทางการรายงานผลการดําเนินโครงการที่
ให สปสช. ปรับปรุงระบบการรายงานผลการดําเนิน
ไดรับการจัดสรรงบประมาณดวยภาพถายหรือภาพวีดิ แผนงาน/โครงการ ควรมีการรายงานดวยภาพถายหรือ
ทัศน
วีดิทัศนภาพการดําเนินการจริง
4) ขาดชองทางใหผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการเขามา ให สปสช. กําหนดแนวทางที่จะทําใหผูมีสวนไดสวนเสีย
มีสวนรวมประเมินผลโครงการ
กับโครงการสามารถรวมประเมินผลประโยชนที่ไดรับ
จากโครงการ และให สปสช. เพิ่มชองทางการเผยแพร
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ขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
18. เรื่อง ขอเสนอแนะเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ระยะที่ 3
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบขอเสนอแนะเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ระยะที่ 3 ตามที่ ค ณ ะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอ และใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน
ป.ป.ท.) เปนหนวยงานหลักรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของหารือกับสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาดําเนินการใหเปนไป
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยใหรับความเห็นและขอสังเกตของกระทรวงการพั ฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และสํานักงาน ป.ป.ท. ไปพิจารณาดําเนินการในสวน
ที่เกี่ยวของตอไปดวย
ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขอเสนอแนะเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับ รูการทุ จริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ระยะที่ 3 ให เพิ่มสูงขึ้ น เนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เห็นวา ขอเสนอแนะระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ยังคงมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ เชน ความไมสอดคลอง
ของป ญ หาที่ ต องเร งแก ไข การขาดการบู ร ณาการรว มกั น ระหวางหน ว ยงานและการขาดระบบการติด ตามและ
การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เปนตน ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงวิเคราะหขอเสนอแนะขององคกรเพื่อความ
โปรงใสนานาชาติ และวิเคราะหรายละเอียดเชิงลึกของ 9 แหลงขอมูลที่องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาตินํามาใชใน
การคํ า นวณคะแนน CPI โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได มี ข อ เสนอแนะและได ม อบหมายให มี ห น ว ยงานหลั ก
เพื่อดําเนินการในประเด็นตาง ๆ
19. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 16
คณะรัฐ มนตรี มีมติ รับ ทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิ บัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From
Home) และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 16 ตามที่สํานักงาน ก.พ.
เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
สํานักงาน ก.พ. ไดรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และ
การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 16 โดยขอมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม
2563 ซึ่งไดรับขอมูลจาก 147 สวนราชการ คิดเปนรอยละ 99 ของทั้งหมด (148 สวนราชการ) สรุปได ดังนี้
1. การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งสวนของราชการ สวนราชการมีการมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติงาน
ในสถานที่ ฯ ตามปกติ เพิ่ มมากขึ้ น (82 ส ว นราชการ คิ ดเป น รอยละ 56) (เพิ่ ม ขึ้ น จากสั ป ดาห ที่ ผ านมา ซึ่ งมี 81
สวนราชการ คิดเปนรอยละ 55) และสวนราชการกําหนดใหบุคลากรเหลื่อมเวลาในการทํางานเปน 3 ชวงเวลาลดลง
(76 สวนราชการ คิดเปนรอยละ 52) (ลดลงจากสัปดาหที่ผานมา ซึ่งมี 79 สวนราชการ คิดเปนรอยละ 54)
2. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ (Work From Home) สวนราชการมอบหมายให
บุ คลากรปฏิ บั ติงานนอกสถานที่ ฯ ลดลง (65 สวนราชการ คิดเปน รอยละ 44) (ลดลงจากสัป ดาหที่ผานมา ซึ่งมี
66 สวนราชการ คิดเปนรอยละ 45) โดยในจํานวนนี้มี 16 สวนราชการ คิดเปนรอยละ 11 มอบหมายใหบุคลากรทุก
คนปฏิบัติงานนอกสถานที่ฯ (ไมเปลี่ยนแปลงจากสัปดาหที่ผานมา)
20. เรื่อง รายงานสภาพการณที่เกี่ยวของกับการจางงานในราชการพลเรือนในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสภาพการณที่เกี่ยวของกับการจางงานในราชการพลเรือนในชวง
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จํานวน 2 เรื่อง ตามที่สํานักงาน ก.พ.เสนอ
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สํานักงานกพ. รายงานวา ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีมติใหทุก
สวนราชการและหนวยงานของรัฐเรงรัดการดําเนินการจางงานในกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ในความรับผิดชอบเพื่อ
รองรับแรงงานที่วางงานจํานวนมาก เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) นั้น เพื่ออนุ วัติให เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว สํานั กงาน ก.พ. ไดดํ าเนินการในสวนที่
เกี่ยวของกับการจางงานบุคลากรภาครัฐในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเปน
เรื่องที่ มีความสํ าคั ญ ที่ จะช วยกระตุ น เศรษฐกิจ และบรรเทาสถานการณ การวางงานภายในประเทศของผู ได รั บ
ผลกระทบจากสถานการณฯ ซึ่งมีแนวโนมของผูวางงานเพิ่มสูงขึ้น ทั้งผูที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาและอยูระหวางหางานทํา
ผูที่ตองการเปลี่ยนงานและ/หรือผูที่ถูกเลิกจางงานจากภาคสวนอื่น จึงจําเปนตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและ
สั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป
ผลการดําเนินการของสํานักงาน ก.พ.
เรื่องที่ 1 เรื่อง รายงานสรุปเรื่องการดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงาน ก.พ. ไดวางแผนและเตรียมการจัดสอบภาค ก. ซึ่งถือวาเปน
ขั้นตอนแรกของการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีผูสนใจ
สมัครสอบ จํานวน 500,000 คน และจะจัดดําเนินการสอบ ในวันที่ 27 กันยายน 2563 ณ ศูนยสอบทั่วประเทศ 15
แหง โดยสํานักงาน ก.พ ไดคํานึงถึงการจัดระบบการสอบใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด วยแลว รวมทั้งจัดใหมีการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ระหวางวัน ที่ 18-22
กันยายน 2563 ณ ศูนยสอบทั่วประเทศ 9 แหง ซึ่งมีผูสมัครสอบ จํานวน 21,723 คน รวมผูสมัครสอบภาค ก. ทั้งสิ้น
521,723 คน นอกจากนี้ ยังไดเตรียมแผนดําเนินการสอบเพิ่มเติมสําหรับผูสมัครสอบภาค ก. ซึ่งยังไมสามารถชําระ
เงิน ได เนื่ องจากที่ นั่ งสอบเต็ ม จํานวน 95,610 คน โดยคาดวาจะดํ าเนินการจัดสอบใหกับ ผูส มัครสอบที่เหลืออยู
ดังกลาวไดประมาณเดือนมกราคม 2564
อยางไรก็ดี กรณีที่สวนราชการมีอัตราวางและประสงคจะสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
เปนการเฉพาะ สามารถดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) และ/หรือการสอบ
เพื่ อ วัด ความเหมาะสมกั บ ตํ าแหน ง (ภาค ค.) โดยรั บ สมั ค รจากผู ที่ ยั ง ไม มี ผ ลการสอบภาค ก. ก อ นได แ ละเมื่ อ
ดําเนินการสอบภาค ข. และภาค ค. แลวเสร็จ สํานักงาน ก.พ. จะจัดสอบภาค ก. พิเศษ ใหแกสวนราชการ เพื่อจะได
ดําเนินการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดและบรรจุเขารับราชการตอไป ซึ่งแนวทางดังกลาวจะเปนอีกชองทางหนึ่ง
ที่สนับสนุนการจางงานของสวนราชการใหรวดเร็วยิ่งขึ้น
เรื่องที่ 2 แนวทางเพิ่มโอกาสการจางงานผูไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ดวยระบบพนักงานราชการ
ป จ จุ บั น ภาครั ฐ มี รู ป แบบการจ า งงานแบบสั ญ ญาจ างที่ ห ลากหลาย ทั้ งการจ างลูก จ างชั่ ว คราว
พนักงานกองทุนตามระเบียบกระทรวงการคลัง หรือการจางพนักงานตามระเบียบของสวนราชการ เชน พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุ ข (พกส.) พนั กงานจางของทองถิ่น และพนั กงานมหาวิทยาลัย เป น ต น โดยระบบพนั กงาน
ราชการเปนการจางงานแบบสัญญาจางอีกรูปแบบหนึ่งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2547 ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความทันการณของการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณแพรระบาดของโรคติตเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผานกลไกการจางงาน อีกทั้งการสนับสนุนใหสวนราชการสามารถบริหารจัดการเพื่อ
สนับ สนุ นการปฏิ บัติงานตามความจําเปนของภารกิจได โดยไมมีผลผูกพั นคาใชจายระยะยาวแลว คณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ (คพร.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 จึงมีมติเห็นชอบแนวทางการเพิ่มโอกาส
ใหกับผูไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ดวยระบบ
พนักงานราชการ เพื่อชวยบรรเทาสภาวะเศรษฐกิจ การวางานภายในประเทศ เนนการกระตุนเศรษฐกิจผานการจาง
งานใหกลุมผูสําเร็จการศึกษาและอยูระหวางการหางานทํา ผูที่ตองการเปลี่ยนงาน และหรือผูที่ถูกเลิกจางจากภาค
สวนอื่นมีโอกาสไดรับการจางงานและสั่งสมประสบการณการทํางานในหนวยงานของรัฐ รวมทั้งเพื่อใหสวนราชการได
สรรหาบุคลากรคุณภาพเพื่อปฏิบัติภารกิจที่มีความจําเปนเรงดวนตามนโยบายรัฐบาล ภารกิจตามยุทธศาสตร หรือ
ภารกิจสําคัญอื่นของสวนราชการ โดยมีหลักการสําคัญ คือ ไมใชการจางงานประจํา เปนการจางงานระยะสั้น และ
บรรจุบุคคลเขาปฏิบัติงานใหเร็วที่สุด ทั้งนี้ คพร.จะพิจารณาจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเปนกรณี
พิ เศษใหแ กสวนราชการเพื่ อจ างพนั กงานราชการไดไมเกิน 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565) เนนการ
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กระจายการจางงานลงสูระดับพื้นที่ ตลอดจนกําหนดรูปแบบการจาง อัตราคาตอบแทน วิธีการสรรหาและการ
บริหารการจางปนการเฉพาะ เพื่อใหสวนราชการดําเนินการไดอยางรวดเร็ว คลองตัว และมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การดําเนินการตามแนวทางดังกลาวจําเปนตองไดรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเพื่อเปน
คาใชจายสําหรับการจางงานพนักงานราชการและจัดสรรใหแกสวนราชการตามความจําเปน โดยอาจพิจารณานํา
เงิน งบประมาณรายจ ายประจํ าป ที่ส วนราชการไดรับ จัดสรรมาใช หรือขอรับ การสนับ สนุ น เงิน กูจ ากรัฐบาลเพื่ อ
ดํา เนิ น การเป น การเฉพาะ นอกจากนี้ ในการบริห ารงานพนั ก งานราชการให นํ าแนวทางการให ขาราชการและ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสวนราชการกรณีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD19) มาใช เพื่อใหเกิดความยืดหยุน คลองตัว และสอดคลองกับสถานการณ โดยไมสงผลกระทบหรือเกิดผลเสียหาย
ตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และการใหบริการประชาชน
บทสรุป
สํ านั กงาน ก.พ. คาดวา การดํ าเนิ น การทั้ งสองเรื่องดังกลาวจะชวยบรรเทาสภาพการณ วางงาน
ภายในประเทศ โดยบรรจุบุคคลเขารับราชการประจํา ทั้งจากผูที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาและผูที่ไดรับผลกระทบจากการ
วางงาน/เลิกจางงาน ซึ่งภายหลังจากการดําเนินการสอบภาค ก. ในชวงเดือนกันยายน 2563 จํานวน 521,723 คน
แลว สวนราชการสามารถดําเนินการจัดสอบภาค ข. และภาค ค. เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการได ซึ่งจะมีตําแหนง
วางรองรับการจางงานประกอบดวย อัตราขาราชการตั้งใหมที่สวนราชการไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.
2562-2563 ที่ยังไมไดบรรจุจํานวนประมาณ 20,000 อัตรา และอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการเมื่อ
สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวนประมาณ 8,900 อัตรา หรือพิจารณาใชรูปแบบการจางงานแบบสัญญาจางเพื่อ
บรรจุเปนพนักงานราชการในอัตราวางตามกรอบอัตรากําลังปกติ หรือกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการตามแนวทาง
ที่ คพร. เห็นชอบสําหรับการจางงานระยะสั้นไมเกิน 2 ป ซึ่งอาจบริหารจัดการไดจํานวนประมาณ 10,000 อัตรา
21. เรื่อง ขอขยายเวลาการควบรวมกิจการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ
ดังนี้
1. รั บ ทราบความคื บ หน า การดํ าเนิ น การควบรวมกิ จ การของ บริ ษั ท ที โอที จํ า กั ด (มหาชน)
(บมจ. ทีโอที ) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากั ด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม) ตามแผนการควบรวม
กิ จ การของ บมจ.ที โ อที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม รวมทั้ งประเด็ น การได รั บ สิ ท ธิ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ทุ น
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ของ บมจ. ที โอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ไปยังบริษัท โทรคมนาคมแห งชาติ ตาม
มาตรา 153 แห งพระราชบั ญ ญั ติ บ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ที่ อยูระหวางการดําเนิ นการหารือข อกฎหมาย
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งยังไมไดขอยุติ
2. รับทราบการใชชื่อบริษัทใหมที่เกิดจากการควบรวมกิจการของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท
โทรคมนาคม โดยเมื่อจดทะเบียนจะใชชื่อวา “บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน)” และชื่อภาษาอังกฤษวา
“National Telecom Public Company Limited : NT Plc.” ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการควบรวมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ตอไป
อีก 6 เดือน จากกําหนดเดิม
22. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การทํางานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติ รั บ ทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ข องการปฏิ บัติ งานนอกสถานที่ ตั้ง (Work from
Home) และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ ในสัปดาหชวงระหวางวันที่ 17 – 21 สิงหาคม
2563 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
สาระสําคัญ

21
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ภายใต ก ารกํ ากั บ ดู แ ลของกระทรวงการคลั งโดยสํ านั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีจํานวน 55 แหง โดยผลสัมฤทธิ์ฯ ของรัฐวิสาหกิจในสัปดาหชวงระหวางวันที่ 17 – 21 สิงหาคม
2563 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. การปฏิ บั ติงานนอกสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ (ปฏิบัติงานที่บานหรือที่พั กหรือสถานที่ตามที่
รัฐวิสาหกิจกําหนด)
รัฐวิสาหกิจ 14 แหง ยังคงดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง โดยมีรัฐวิสาหกิจ 41 แหง
ที่ ให พ นั กงานกลั บ มาปฏิ บั ติงานในสถานที่ ตั้งตามปกติแลว เท ากั บ สัป ดาหกอนหนา (ชว งระหวางวัน ที่ 10 – 14
สิงหาคม 2563) ทั้งนี้ จากจํานวนพนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดจํานวน 272,574 คน มีพนักงานและ
ลูกจางปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งจํานวน 12,439 คน หรือคิดเปนรอยละ 5
2. การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ (การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา)
รัฐวิสาหกิจ 26 แหง ยังคงดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาเทากับสัปดาหกอนหนา
(ชวงระหวางวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2563) โดยรัฐวิสาหกิจ 26 แหง มีชวงเวลาเริ่มปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาตั้งแตเวลา
6.00 น. – 10.00 น.
3. แนวทางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจที่ยังคงดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติงานทั้ง
เปนรายวัน รายสัปดาห และรายเดือน ขึ้นอยูกับประเภทของงาน ซึ่งรัฐวิสาหกิจสวนใหญมีการกํากับ ติดตาม และ
บริหารผลการปฏิบัติงานผานแอปพลิเคชัน Line ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และระบบการติดตามงานและการลงเวลา
ปฏิบัติงานที่องคกรพัฒนาขึ้นเอง โดยรัฐวิสาหกิจยังคงใชแอปพลิเคชัน Line มาสนับสนุนการปฏิบัติงานมากที่สุด
ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจมีขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งวา ควรเตรียมอุปกรณและระบบเพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งใหเพียงพอ และควรพัฒนาระบบการปฏิบัติงานขององคกรใหสามารถรองรับการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้งได ซึ่งรวมถึงมีการจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารใหอยูในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งควร
พิจารณาลักษณะงานที่จําเปนตองปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งเทานั้น เชน การใหบริการประชาชน และสําหรับงานอื่นที่
ไมจําเปนตองปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง ควรพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบเปนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งแทน
23. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 3
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม งบกลาง
รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน วงเงิน 883,422,500 บาท ใหสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น การจั ด ทํ า พื้ น ที่ กั ก กั น โรคแห ง รั ฐ (State Quarantine) สํ า หรั บ แก ป ญ หาการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) ระยะที่ 3 ตอไป ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
สาระสําคัญ
1. ตามที่รัฐบาลไดกําหนดมาตรการในการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) สําหรับคนไทยทุกคนที่เดินทางกลับมาจากตางประเทศจะตองเขาพัก ณ พื้นที่กักกันโรคแหงรัฐ (State
Quarantine) ทั น ที เ ป น เวลา 14 วั น เมื่ อ เดิ น ทางกลั บ ถึ ง ประเทศไทย โดยนายกรั ฐ มนตรี ได ก รุ ณ าสั่ ง การให
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทยรวมกันจัดสถานที่/พื้นที่สําหรับสังเกตอาการเพื่อใชในการปองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของโรค โดยการดําเนินการที่ผานมา ตั้งแตวันที่ 7 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได
จัดตั้งพื้นที่กักกันโรคแหงรัฐ (State Quarantine) โดยใชสถานที่ราชการจํานวน 2 แหง และโรงแรมเอกชน จํานวน
31 แห ง รองรั บ ผู ที่ เ ดิ น ทางกลั บ จากต า งประเทศและเข า รั บ การกั ก กั น ตั ว ในพื้ น ที่ กั ก กั น โรคแห ง รั ฐ (State
Quarantine) จํานวน 27,977 คน
2. การดําเนินการพื้นที่กักกันโรคแหงรัฐ (State Quarantine) ที่ผานมา กระทรวงกลาโหมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจํ าเป น สํ าหรั บ เป น คาใช จ ายในการดํ า เนิ น การจัดทําพื้น ที่กักกัน โรคแห งรัฐ (State Quarantine) ระยะที่ 1
จํานวน 4,200 คน วงเงิน 95,221,620 บาท และระยะที่ 2 จํานวน 4,200 คน วงเงิน 97,647,694 บาท รวมจํานวน
ทั้งสิ้น 8,400 คน รวมวงเงินทั้งสิ้น 192,869,314 บาท
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3. กระทรวงการตางประเทศไดแจงประมาณการจํานวนคนไทยในตางประเทศที่มีความประสงค
เดินทางกลับประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญไทยทั่วโลกไดสํารวจลาสุดมีจํานวน 22,470 คน โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได
ขึ้นอยูกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) มาตรการการผอนคลายการ
ควบคุมโรค และมาตรการทางเศรษฐกิจของประเทศตนทาง
4. กระทรวงกลาโหมไดดําเนินการจัดทําพื้ นที่ กักกันโรคแหงรัฐ (State Quarantine) สําหรับผู ที่
เดินทางกลับมาจากตางประเทศ ฯ ตั้งแตวันที่ 7 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จํานวน 27,977 คน โดยไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการจัดทําพื้นที่สําหรับผูเดินทางกลับมาจากตางประเทศ ตั้งแตวันที่ 7 มีนาคม
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 แลว จํานวน 8,400 คน ตามขอ 2 และจากประมาณการของกระทรวงการตางประเทศ มี
คนไทยในต างประเทศที่ มีค วามประสงค เดิ น ทางกลั บ ประเทศไทยทางอากาศ ตั้ งแตวัน ที่ 1 กรกฎาคม ถึงวัน ที่
31 สิงหาคม 2563 จํานวน 22,470 คน ตามขอ 3 ทําใหมีผูที่เดินทางกลับจากตางประเทศและเขารับการกักกันตัวใน
พื้นที่กักกันโรคแหงรัฐ (State Quarantine) แลวรวมกับผูที่มีความประสงคจะเดินทางกลับประเทศไทย ที่ยงั ไมไดรับ
การสนับสนุ นงบประมาณในการดําเนิน การจัดทําพื้นที่กักกันโรคแหงรัฐ (State Quarantine) รวมทั้ งสิ้น จํานวน
42,047 คน (27,977 – 8,400 + 22,470 คน)
5. กระทรวงสาธารณสุข ไดพิจารณาคาใชจา ยในการดําเนินการจัดทําพื้นที่กักกันโรคแหงรัฐ (State
Quarantine) แลว แจงวาคาใชจายในการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ระยะที่ 3 วงเงิน 902,597,160 บาท สําหรับ เป นคาใช จายในการดําเนิ นการจัดทํ าพื้ น ที่กักกันโรคแหงรัฐ (State
Quarantine) ในสวนของสถานที่เอกชน เปนไปตามที่ขอตกลงกับกรมบัญชีกลางและไมซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น จึง
เห็นควรใหดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ รายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน พ.ศ. 2562 ตามขั้นตอนตอไป
6. กระทรวงกลาโหมไดมีหนังสือเรียนผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เพื่อขอใหพิจารณาการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน วงเงิน 902,597,160 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVD - 19) ระยะที่ 3 และสํ านั กงบประมาณไดนํากราบเรีย นนายกรัฐ มนตรีเพื่อพิจ ารณาแลว มีบัญ ชา
เห็นชอบใหกระทรวงกลาโหม โดยสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน วงเงิน 883,422,500 บาท เพื่อเปนคาใชจาย
ในการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) ระยะที่ 3 (ตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563) สําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดทําพื้นที่กักกันโรคแหงรัฐ (State Quarantine)
จํานวน 41,514 คน โดยใหเบิกจายในงบดําเนินงาน ประกอบดวย
6.1 คาตอบแทนบุคลากร วงเงิน 32,692,400 บาท
6.2 คาเชาที่พักและคาอาหารของเจาหนาที่ วงเงิน 91,411,200 บาท
6.3 คาเชาที่พักและคาอาหารของผูถูกกักกันโรค วงเงิน 747,252,000 บาท
6.4 คาวัสดุการแพทย วงเงิน 621,000 บาท
6.5 คาจางเหมา วงเงิน 8,493,000 บาท
6.6 คาใชจายยานพาหนะในภารกิจ COVID -19 วงเงิน 2,952,900 บาท
ตางประเทศ
24. เรื่ อ ง รายงานสรุ ป ผลการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ป ระชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น ครั้ ง ที่ 23
(23rd Meeting of the ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC Council) ผ า นระบบการประชุ ม
ทางไกล
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซี ย น ครั้ ง ที่ 23 (23rd Meeting of the ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC Council) เมื่ อ วั น ที่
23 มิ ถุนายน 2563 ผานระบบการประชุมทางไกล (คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 มิ ถุนายน 2563 เห็นชอบต อ
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รางถอยแถลงรวมสําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23) ตามที่กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ
สาระสําคัญของการประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 ไดมีมติ
รวมกันในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1. สนับสนุนการเปนประธานอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและแนวคิดหลัก “แนนแฟน
และตอบสนอง” และแผนงานสําคัญสําหรับประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ซึ่งรวมถึงความเชื่ อมโยงระหวางภู มิภ าค ความแนน แฟ น และการแสวงหาผลประโยชน จ ากโอกาส การส งเสริ ม
อัตลักษณอาเซียนและความตระหนักรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การยกระดับความเปนหุนสวนกับประชาคมโลกใน
ดานสันติภาพ ความมั่นคง และการพัฒนาอยางยั่งยืนของอาเซียน และการเพิ่มพูนขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
ทางสถาบันของอาเซียน
2. รับ รองถอยแถลงรวมสําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีป ระชาคมสั งคมและวัฒ นธรรมอาเซีย น
ครั้งที่ 23 และเห็นชอบใหเสนอเอกสารผลลัพธสําคัญตอผูนําอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 จํานวน
3 ฉบั บ ได แก 1) เอกสารที่ เสนอเพื่ อรับ รอง คื อ ปฏิญ ญาอาเซีย นวาด วยการพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษย สําหรั บ โลก
ที่ เปลี่ ย นแปลงไปของงาน และ 2) เอกสารเพื่ อ รั บ ทราบ คื อ ขอบเขตอํ านาจหน าที่ ข องสภาอาชี ว ศึ ก ษาและ
การฝกอบรมแหงอาเซียน และรายงานของคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒ นธรรมอาเซี ยน ครั้งที่ 23 ตอที่
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 36
3. รับทราบความคืบหนาการดําเนินงานโครงการประเมินผลแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ค.ศ. 2025 ในระยะครึ่งแผน และใหเสนอผลการประเมินดังกลาวตอผูนําอาเซียนในการประชุมสุด ยอด
อาเซียน ครั้งที่ 37 ในเดือนพฤศจิกายน 2563
4. รับ ทราบรายงานของเจาหนาที่ อาวุ โสสํ าหรั บ ประชาคมสั งคมและวัฒ นธรรมอาเซี ยนเกี่ย วกั บ
ความกาวหนาในประเด็นตาง ๆ ที่ตองบูรณาการระหวางสาขาและระหวางสามเสาของประชาคมอาเซียน
ทั้งนี้ รัฐบาลไทยไดหยิบยกประเด็นสําคัญแถลงตอที่ประชุมฯ เชน สถานการณการแพรระบาดของ
โควิด-19 ไดสงผลกระทบตอประเทศสมาชิกอาเซียน จึงมีความจําเปนตองพัฒ นาระบบการคุมครองทางสังคมที่มี
ความยืดหยุนและตอบสนองตอความตองการของประชาชน และควรเพิ่มการรับรูและสรางการยอมรับตอวิชาชีพ
สั ง คมสงเคราะห รวมทั้ ง ควรมี ก ารพั ฒ นากรอบการดํ า เนิ น งานหรื อ เวที ที่ เ ป น ทางการสํ า หรั บ การประชุ ม
ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนอาเซียน
การประชุมคณะรัฐมนตรีประชาสังคมและวัฒ นธรรมอาเซียนในครั้งตอไป (ครั้งที่ 24) จะจัดขึ้นใน
เดือนตุลาคม 2563 ณ กรุงโฮจิมินห สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหรือผานระบบการประชุมทางไกล ทั้งนี้ ขึ้นอยู
กับสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19
สําหรับ ประโยชนที่ป ระเทศไทยไดรับ หรือขอสังเกตจากการประชุ ม เช น ประเทศไทยไดมีโอกาส
นําเสนอมาตรการการชวยเหลือเยียวยาดานสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะหที่มีความยืดหยุนและตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชนผานการทํางานแบบบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ การผลักดันนโยบายระหวาง
ประเทศ ประเทศไทยได รั บ ประโยชน จ ากความร ว มมื อ ต า ง ๆ ไปสู ก ารปฏิ บั ติ เช น ด า นสิ ท ธิ ส ตรี แ ละเด็ ก
ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ดานแรงงาน และดานสาธารณสุข
แตงตั้ง
25. เรื่ อ ง ขอปรั บ ปรุ ง องค ป ระกอบของคณะกรรมการผู แ ทนรั ฐ บาลเพื่ อ พิ จ ารณาทํ า ความตกลงว า ด ว ย
การขนสงทางอากาศกับรัฐบาลตางประเทศเปนประจํา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการผูแทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทํา
ความตกลงวาดวยการขนสงทางอากาศกับรัฐบาลตางประเทศเปนประจํา โดยตัด “ผูแทน บริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) ซึ่งดํารงตําแหนงที่ปรึกษา” ออกจากคณะกรรมการดังกลาว ทั้งนี้ ใหองคประกอบอื่นและอํานาจหนาที่
คงเดิม ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2563 เปนตนไป
สาระสําคัญของเรื่อง
คค. รายงานวา
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1. สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการผูแทนรัฐบาล
เพื่อพิจารณาทําความตกลงวาดวยการขนสงทางอากาศกับรัฐบาลตางประเทศเปนประจํา ไดรายงาน คค. วา เห็นควร
กําหนดการประชุมของคณะกรรมการดังกลาวเพื่อพิจารณาเรื่องสําคัญเรงดวนเกี่ยวกับการเจรจาการบินระหวาง
ประเทศ และเรื่องสําคัญอื่น ๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการประสานความรวมมือดานการขนสงทางอากาศกับองคกร
หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ เมื่อการแกไขสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยเปนไปดวยความเรียบรอย
2. โดยที่คณะกรรมการฯ ดังกลาว มีอํานาจหนาที่และกําหนดทาทีในการเจรจาทําความตกลงวา
ดวยการขนสงทางอากาศกับรัฐบาลตางประเทศ แตเนื่องจากองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาวมีผูแทน บริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา ซึ่งปจจุบัน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดพนสภาพจาก
การเปนรัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับดูแลของ คค. แลว ดังนั้น เพื่อปองกันไมใหเกิดการเลือกปฏิบัติ จึงเห็นควรตัด
ผูแทน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งดํารงตําแหนงที่ปรึกษา ออกจากคณะกรรมการดังกลาว (เดิมมีคณะ
กรรมการฯ รวม 12 ตําแหนง)
26. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับสูง จํานวน 5 ราย เพื่อทดแทนผูดํารงตําแหนงที่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้
1. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมปาไม ดํารงตําแหนง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
2. นายรั ช ฎา สุ ริ ย กุ ล ณ อยุ ธ ยา อธิ บ ดี ก รมส ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม ดํ า รงตํ า แหน ง
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
3. นายสุ ร ชั ย อจลบุ ญ ผู ต รวจราชการกระทรวง สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง ดํ า รงตํ า แหน ง
อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
4. นายอดิ ศ ร นุ ช ดํ า รงค รองปลั ด กระทรวง สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง ดํ า รงตํ า แหน ง
อธิบดีกรมปาไม
5. นายจเรศั กดิ์ นั น ตะวงษ ผูตรวจราชการกระทรวง สํานั กงานปลัด กระทรวง ดํารงตํ าแหน ง
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
ตั้ งแต วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2563 ทั้ งนี้ ตั้ งแต วั น ที่ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล าโปรดกระหม อ มแต งตั้ ง
เปนตนไป

27. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภท
บริหาร ระดับสูง จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ (ประเภทบริหาร ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม รับ โอนเพื่ อแต งตั้งให ดํารงตําแหน งรองปลัดกระทรวง (ประเภทบริห าร
ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม เปนการโอนไปดํารงตําแหนงทดแทนตําแหนงผูเกษียณอายุ
ราชการ
2. นายสหกรณ เพ็ ชรนรินทร อธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับสูง) กรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน กระทรวงยุติธรรม เพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง (ประเภทบริห าร ระดับสูง) สํานั กงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม เปนการโอนไปดํารงตําแหนงทดแทนตําแหนงผูเกษียณอายุราชการ
3. พันตํารวจโท วรรณพงษ คชรักษ ผูอํานวยการสถาบัน (ประเภทบริหาร ระดับสูง) สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับสูง) กรมพินิจและคุมครอง
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เด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เปนการโอนไปดํารงตําแหนงแทนผูครองตําแหนงเดิมซึ่งจะไปดํารงตําแหนงรอง
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม
4. พัน ตํารวจเอก ทรงศั กดิ์ รักศักดิ์ สกุล ผูตรวจราชการ (ประเภทบริห าร ระดับ สูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน (ประเภทบริหาร ระดับสูง) สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม เปนการโอนไปดํารงตําแหนงแทนผูครองตําแหนงเดิมซึ่งจะไปดํารงตําแหนงอธิบดี
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
5. นายอายุ ต ม สิ น ธพพั น ธุ ผู ต รวจราชการกระทรวง (ประเภทบริห าร ระดั บ สู ง) สํ านั ก งาน
ปลั ด กระทรวง กระทรวงยุ ติธรรม เพื่ อแต งตั้ งให ดํารงตําแหนงอธิบ ดี (ประเภทบริห าร ระดับ สูง) กรมราชทั ณ ฑ
กระทรวงยุติธรรม เปนการโอนไปดํารงตําแหนงทดแทนตําแหนงผูเกษียณอายุราชการ
ตั้ งแต วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2563 ทั้ งนี้ ตั้ งแต วั น ที่ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล าโปรดกระหม อ มแต งตั้ ง
เปนตนไป
28. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแตงตั้งนายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษาการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ใหดํารงตําแหนง
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงยุ ติธรรม ตั้งแต วัน ที่ 1 ตุล าคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแตวัน ที่ทรงพระกรุณ าโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ ง
เปนตนไป
29. เรื่อง การแตงตั้งผูอํานวยการองคการคลังสินคา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอการแตงตั้ง นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต
ดํารงตํ าแหน งผู อํา นวยการองค การคลั งสิ น ค า ตามมติคณะกรรมการองค การคลังสิน คา ในการประชุมเมื่ อวัน ที่
29 กรกฎาคม 2563 โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาจางเปนตนไปแตไมกอนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
30. เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
คณะรั ฐมนตรีมี มติ อนุ มัติตามที่กระทรวงวัฒ นธรรมเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ผลการ
ดําเนิน งานของกองทุน พั ฒ นาสื่อปลอดภั ยและสรางสรรค จํานวน 7 คน เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิ มไดดํ ารง
ตําแหนงครบวาระสามป และใหดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นางปริศนา พงษทัดศิริกุล
ประธานกรรมการ
2. นายสุรนันท วงศวิทยกําจร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน
3. นางจินตนา พันธุฟก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานสื่อสารมวลชน
4. รองศาสตราจารยศุภกรณ ดิษฐพันธุ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานศิลปวัฒนธรรม
5. นายสุรพล ทิพยเสนา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
6. รองศาสตราจารยลือชัย ศรีเงินยวง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการประเมินผล
7. รองศาสตราจารยนรีวรรณ จินตกานนท
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการประเมินผล
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2563 เปนตนไป
31. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอการแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
กระทรวงการคลัง ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. ยาย นายจําเริญ โพธิยอด ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ไปดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
2. โอน นายพชร อนั น ตศิ ลป อธิบ ดี (นั กบริห ารสูง) กรมสรรพสามิ ต ไปดํ ารงตํ าแหน งอธิ บ ดี
(นักบริหารสูง) กรมศุลกากร
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3. โอน นายลวรณ แสงสนิท ผูอํานวยการ (นักบริหารสูง) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ไปดํารง
ตําแหนงอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสรรพสามิต
4. โอน นางวรนุช ภูอิ่ม ที่ปรึกษาดานการบริหารเหรียญกษาปณและทรัพยสินมีคา (นักวิเคราะห
นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ ไปดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง)
สํานักงานปลัดกระทรวง
ตั้ งแต วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2563 ทั้ งนี้ ตั้ งแต วั น ที่ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล าโปรดกระหม อ มแต งตั้ ง
เปนตนไป
32. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเสนอแต งตั้ง นายอารัญ บุ ญชั ย
รองอธิบ ดี (นั กบริ ห ารต น ) กรมการท องเที่ ยว กระทรวงการท องเที่ ยวและกี ฬ า ใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการ
กระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ตั้งแตวันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
33. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามที่ กระทรวงพาณิ ช ยเสนอแตงตั้งข าราชการพลเรือนสามั ญ ใหดํ ารง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง เพื่อเปนการสับเปลี่ยนหมุนเวียนและเพื่อทดแทนผูที่จะเกษียณอายุราชการ ดังนี้
1. นายรณรงค พูลพิพัฒน ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนงรอง
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
2. นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา ใหดํารงตําแหนงอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา
3. นายวุ ฒิ ไร ลี วีร ะพั น ธุ อธิ บ ดี กรมพั ฒ นาธุ รกิ จ การค า ให ดํ ารงตํ าแหน งอธิ บ ดี กรมทรัพ ย สิ น
ทางปญญา
ตั้ งแต วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2563 ทั้ งนี้ ตั้ งแต วั น ที่ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล าโปรดกระหม อ มแต งตั้ ง
เปนตนไป
34. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงแรงงาน)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ ก ระทรวงแรงงานเสนอการแต ง ตั้ ง หม อ มหลวงปุ ณ ฑริ ก
สมิติ ดํารงตําแหนงที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2563 เปนตนไป

35. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบตามที่ สํ านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี เสนอการแต งตั้ ง นายธนกร
วั งบุ ญ คงชนะ ให ดํ า รงตํ า แหน งข า ราชการการเมื อง ตํ าแหน งเลขานุ ก ารรั ฐ มนตรีป ระจํ าสํ านั ก นายกรัฐ มนตรี
(นายอนุชา นาคาศัย) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2563 เปนตนไป
36. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูชวยรัฐมนตรี
คณะรัฐ มนตรี มีม ติ เห็ น ชอบตามที่ สํานัก เลขาธิก ารนายกรัฐ มนตรีเสนอการแต งตั้ง นายรณภพ
ปทมะดิษ เปนกรรมการผูชวยรัฐมนตรี โดยใหมีผลตั้งแตวันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแตงตั้ง
37. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูชวยรัฐมนตรี
คณะรัฐ มนตรี มีม ติ เห็ น ชอบตามที่สํ านั กเลขาธิการนายกรัฐ มนตรีเสนอการแต งตั้ง นายเนวิ น ธุ
ชอชัยทิพฐ เปนกรรมการผูชวยรัฐมนตรี โดยใหมีผลตั้งแตวันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแตงตั้ง
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38. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม)
คณะรัฐ มนตรีมีมติ อนุ มัติตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมเสนอ
แตงตั้ง นายปฐม สวรรคปญญาเลิศ รองปลัดกระทรวง (ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหดํารงตําแหนงอธิบดี (ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง)
กรมวิทยาศาสตรบ ริการ กระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิทยาศาสตร วิจั ยและนวัต กรรม ตั้งแต วัน ที่ 1 ตุล าคม 2563
เพื่อทดแทนผูเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
.............
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

