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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (22 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต พ.ศ. ....
2.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลชะมาย และ
ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ....
3.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ. 2522 (การเพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคโควิด 19
เป็นโรคต้องห้ามตามมาตรา 12 (4) และมาตรา 44 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522)
เศรษฐกิจ - สังคม
4.
เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่ของบริษัท ศิลา
อุตสาหกรรม จำกัด ที่จังหวัดยะลา
5.
เรื่อง การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและ
สิทธิเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา
6.
เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย
ขององค์การจัดการน้ำเสีย
7.
เรื่อง การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรา 40 วรรคสาม และมาตรา 42 วรรคหนึ่ง สำหรับงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8.
เรื่อง ขออนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แห่งที่ 2 ต่อคณะรัฐมนตรี
เพือ่ ขอดำเนินกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกชนที่จะเป็นผู้รับงานนั้นไปพลางก่อน
9.
เรื่อง การขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมของบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ผู้รับ
สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2522/16 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข S1
10. เรื่อง ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียพื้นที่พัทยานาเกลือ
และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบป้องกันน้ำท่วม รวม 2 โครงการ)
11. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่จังหวัดระยอง)
12. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหาร
จัดการหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจฐานราก ชีวิต
และชุมชน
13. เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่
ไม่ได้ใช้งานแล้ว
14. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 3/2563
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รายงานผลการชดเชยส่วนต่างราคาหน้ากากอนามัย
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 20/2563 และครั้งที่ 21/2563
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของรัฐบาล
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 4
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการ
เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษ
รายเดือน จำนวน 7 เดือน (ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2563) ให้แก่
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ระยะการระบาดระลอก 2
การขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา
การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ต่างประเทศ
การลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับองค์การสุขภาพสัตว์โลกว่า
ด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
การบริจาคเงินสมทบกองทุนตั้งต้นเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็น
ระเบียบ และปกติ (Start - Up Fund for Safe, Orderly and
Regular Migration) ภายใต้การบริหารของสหประชาชาติ
การเสนองบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 ขององค์กรร่วม
ไทย - มาเลเซีย
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 10
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงแรงงาน)
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(สำนักนายกรัฐมนตรี)
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การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(นักบริหารสูง) ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
การแต่งตั้งกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
การเสนอขอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช)
การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21
การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

*******************
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

กฎหมาย
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1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิ สูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ
และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าและให้ รั บ ความเห็ น ของกระทรวงพาณิ ช ย์ ธนาคารแห่ งประเทศไทย และสำนั ก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วดำเนินการต่อไปได้
2. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติและสำนั กงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทั ศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
ดศ. เสนอว่า
1. ด้ ว ยบริ ก ารเกี่ ย วกั บ ระบบการพิ สู จ น์ แ ละยื น ยั น ตั ว ตนทางดิ จิ ทั ล เป็ น โครงสร้า งพื้ น ฐานที่ มี
ความสำคัญต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ของทั้ง หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เนื่องจากเป็นบริการที่
ช่ ว ยลดความเสี่ ย งในการทำธุ ร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ งรวมถึ งพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รือ e-Commerce
โดยเฉพาะความเสี่ ยงจากการแอบอ้างหรือปลอมแปลงตัว ตนเข้ามาทำธุรกรรม อันเป็นที่มาที่ก่อนให้ บริการทาง
ออนไลน์ ซึ่งหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือผู้ให้บริการต้องมีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผู้ใช้งานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นเครื่องมือทดแทนกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางกายภาพ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนและ
ปัญหาความล่าช้าในการรับบริการจากภาครัฐหรือเอกชน
2. ดังนั้น เพื่อให้บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเป็นเครื่องมือสร้างความ
เชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 34/3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงได้รองรับให้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลอาจกระทำผ่าน
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้ และมาตรา 34/4 แห่ งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กำหนดให้ในกรณีที่
จำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ หรือเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและ
ยอมรับในระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือเพื่อป้องกันความเสียหายแก่สาธารณชน ให้มีการตรา
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลใด เป็น
ธุรกิจบริการที่ต้องได้รับใบอนุญาตก่อน เพื่อให้มีการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิ กส์ (คธอ.) ทำหน้ าที่ตามกฎหมายในการกำกับ ดูแล และมีสำนักงานพัฒ นาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สนับสนุนการกำกับดูแลธุรกิจบริการดังกล่าว เพื่อยกระดับให้บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลมีความเข้มแข็ง มีมาตรฐาน มีความมั่นคงปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนดูแลให้
การให้ บ ริ ก ารสามารถรองรั บ การทำงานในมิ ติ ต่ าง ๆ ทั้ งด้ านการเงิน สาธารณสุ ข หรือ บริการภาครัฐ ได้ อ ย่ าง
ครอบคลุม
3. สพธอ. ซึ่งรับผิดชอบงานเลขานุการของ คธอ. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
จึงได้จัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกั บระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต พ.ศ. .... และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานของ
รัฐ หน่วยงานหรือองค์กรกำกับดูแล และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านสาธารณสุข โทรคมนาคม การเงิน หลักทรัพย์
ประกันภัย ตลอดจนผู้ให้บริการในด้านดังกล่าว รวมจำนวน 4 ครั้ง และนำข้อมูลความคิดเห็นที่ได้รับมาประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ก่อนนำร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเสนอต่อ
คธอ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 โดยที่ป ระชุม คธอ. มีมติเห็นชอบ และให้ สพธอ.
ปรับปรุงร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป โดย สพธอ. ได้ดำเนินการปรับปรุงร่างพระราชกฤษฎีกาฯ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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จึงได้ เสนอร่ างพระราชกฤษฎี ก าว่าด้ ว ยการควบคุม ดูแ ลธุรกิ จบริการเกี่ ยวกั บ ระบบการพิ สู จ น์ และยืน ยัน ตั ว ตน
ทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ
สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. กำหนดให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขต่ า ง ๆ ที่ ก ำหนดไว้ ใ น
พระราชกฤษฎีกานี้ และที่ คธอ. หรือ สพธอ. จะประกาศกำหนด รวมทั้งเงื่อนไขอื่นที่อาจกำหนดไว้ในใบอนุญาต
2. กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องคำนึงถึงมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. กำหนดห้ ามทำข้อตกลงหรือกระทำการอัน จะเป็ นการกีดกันหรือขัดขวางการให้ บ ริการหรือ
ก่อให้เกิดการผูกขาดในการประกอบธุรกิจ หรือทำให้ เกิดความไม่สอดคล้ อง หรือไม่สามารถเชื่อมโยงกันระหว่าง
ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ บริ ก ารเกี่ ย วกั บ ระบบการพิ สู จ น์ แ ละยื น ยั น ตั ว ตนทางดิ จิ ทั ล หรื อ ทำให้ เกิ ด การผู ก ขาดใน
การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก สพธอ.
4. กำหนดลักษณะของบริการที่ต้องได้รับใบอนุญาตในการให้บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ดังนี้
4.1 บริการพิสูจน์ และยืนยันตัวตน (Identity Provider Service) ที่ให้ บริการการพิสูจน์
ตัวตน หรือการออกและบริหารจัดการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน หรือการยืนยันตัวตน
4.2 บริการแลกเปลี่ยนข้อมู ลเพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital Identity
Platform Service) ที่ เป็ น เครื อ ข่ า ยหรื อ ระบบเพื่ อ การเชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การพิ สู จ น์ แ ละ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลที่เป็นสื่อกลาง
5. กำหนดบริการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต ดังนี้
5.1 บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority: CA)
5.2 บริการพิสูจน์และยืนยันตัวที่บุคคลใช้เพื่อประโยชน์ภายในกิจการของบุคคลนั้น โดย
ไม่ได้ให้บริการแก่บุคคลภายนอก
5.3 บริการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนที่ไม่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของ
บุคคลและตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์นั้น ตามระดับเงื่อนไขความน่าเชื่อถือ
ที่ คธอ. กำหนด
5.4 บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลอื่นใดตามที่ คธอ. ประกาศ
กำหนด
6. กำหนดคุณ สมบั ติและลั กษณะต้องห้ ามของนิติบุคคลหรือกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจที่จะ
ขอรับใบอนุญาต ขั้นตอนการขออนุญาต เอกสารประกอบการขออนุญาต ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต รวมทั้ง
กำหนดอายุใบอนุญาต 5 ปี กำหนดเกี่ยวกับการขอต่ออายุใบอนุญาต และกำหนดให้ขอรับใบแทนในกรณีที่ใบอนุญาต
สูญหายหรือชำรุด
7. กำหนดหน้ าที่ของผู้ ป ระกอบธุรกิจในการรายงานเมื่อมีการเปลี่ ยนแปลง หรือมีการร้องเรียน
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
8. กำหนดให้ ผู้ ป ระกอบธุร กิจ ต้ องจัด ให้ มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ความสามารถที่ เหมาะสมกั บ การ
ให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ
9. กำหนดหลั กเกณฑ์ ที่ผู้ ป ระกอบธุรกิจต้องดำเนิน การในระหว่างประกอบธุรกิจ เพื่ อให้ ระบบ
มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เช่น สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจ มาตรการบริหาร
จั ด การความเสี่ ย งของระบบ มาตรการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบและการตรวจสอบ มาตรฐาน
การให้บริการ ซึ่งรวมถึงการจัดการและจัดเก็บข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ การคุ้มครองผู้ใช้บ ริการ
และมาตรการบรรเทาความเสียหายและการชดใช้หรือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจ
10. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานของผู้ประกอบธุรกิจ
11. กำหนดให้กรณีที่ประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจ ต้องแจ้งให้ สพธอ. ทราบล่วงหน้าไม่น้ อยกว่า
หกสิบวันก่อนวันที่คาดว่าจะเลิกประกอบธุรกิจ
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12. กำหนดหน้าที่และอำนาจในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจ เช่น อำนาจของเจ้าหน้าที่ใน
การตรวจสอบและรวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง อำนาจของ สพธอ. ในการสั่ ง ให้ แ ก้ ไขให้ ถู ก ต้ อ งหรื อ พั ก ใช้ ใบอนุ ญ าต
อำนาจของ คธอ. ในการสั่งปรับและการเพิกถอนใบอนุญาต
13. กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดการข้อมูล และการคุ้มครองผู้ใช้บริการก่อนการเลิกประกอบธุรกิจ
หรือการเพิกถอนใบอนุ ญ าต รวมทั้งการรองรับผลของการพิสู จน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ได้จากกระทำก่อน
การเลิกประกอบธุรกิจหรือการเพิกถอนใบอนุญาต
2. เรื่ อ ง ร่ า งพระราชกฤษฎี ก ากำหนดเขตที่ ดิ น ที่ จ ะเวนคื น ในท้ อ งที่ ต ำบลชะมาย และตำบลปากแพรก
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลชะมาย
และตำบลปากแพรก อำเภอทุ่ งสง จั งหวัดนครศรีธ รรมราช พ.ศ. .... ที่ ส ำนัก งานคณะกรรมการกฤษฎีก าตรวจ
พิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้
สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
เป็ น การกำหนดเขตที่ ดิน ที่ จ ะเวนคืน ในท้องที่ ตำบลชะมาย และตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4110 กับทางหลวง
แผ่ น ดิ น หมายเลข 403 เพื่ อ อำนวยความสะดวกและความรวดเร็ว แก่ ก ารจราจรและการขนส่ งอั น เป็ น กิ จ การ
สาธารณูป โภค และเพื่อให้ เจ้าหน้ าที่ห รือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน
3. เรื่ อ ง ร่ า งกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค นเข้ า เมื อ ง พ.ศ. 2522
(การเพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคต้องห้ามตามมาตรา 12 (4) และ
มาตรา 44 (2) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ มท. เสนอว่า โดยที่ประเทศไทยได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายของโรคให้สามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ
สังคม เนื่องจากโรคนี้มีความรุนแรงของโรคสูง และสามารถแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีการระบาด
ข้ามประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หรือโรคโควิด 19 ของประเทศ
ไทย ยังมีความเสี่ยงในการเกิดการระบาดใหญ่ได้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดทั่วโลกยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และ
หลายประเทศเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการในการป้องกันควบคุมโรค
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงได้เสนอให้เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคต้องห้ามตามมาตรา 12 (4) และมาตรา 44 (2) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
เพื่อเป็ นการสกัดกั้นไม่ให้โรคดังกล่ าวเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย เพื่ อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด – 19 ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
มท. เห็นควรกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคที่
ต้องห้ามมิให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นโรคดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา
12 (4) และมาตรา 44 (2) แห่ งพระราชบั ญญั ติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยการปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับที่ 14
(พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
จึ ง ได้ เสนอร่ า งกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค นเข้ า เมื อ ง พ.ศ. 2522
มาเพื่อดำเนินการ

7
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
กำหนดให้ โรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) หรื อ โรคโควิด 19 เป็ น โรคต้ องห้ า ม
ตามมาตรา 12 (4) และมาตรา 44 (2) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ดังนี้
1. โรคตามมาตรา 12 (4) ได้แก่
(1) โรคเรื้อน
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4) โรคยาเสพติดให้โทษ
(5) โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
(6) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
2. โรคตามมาตรา 44 (2) ได้แก่
(1) โรคเรื้อน
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเท้าช้าง
(4) โรคยาเสพติดให้โทษ
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
(7) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
เศรษฐกิจ - สังคม
4. เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่ของบริษัท ศิลาอุตสาหกรรม จำกัด ที่
จังหวัดยะลา
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่ อสร้าง ตามคำขอประทานบัตรที่ 6/2558 ของบริษัท ศิลาอุตสาหกรรม
จำกัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 และขอผ่อนผันการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และ 4 ตุลาคม 2559 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ โดยเมื่อหน่วยงานเจ้าของ
พื้นที่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่แล้ว ให้ อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดำเนินการให้
ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรต่อไป
สาระสำคัญของเรื่อง
อก. รายงานว่า
1. ประทานบัตรเดิมของบริษัท ศิลาอุตสาหกรรม จำกัด จะครบกำหนดสิ้นอายุในวันที่ 1 พฤษภาคม
2564 บริษัท ศิลาอุตสาหกรรม จำกัด จึงได้ยื่นคำขอประทานบัตรที่ 6/2558 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างที่ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในพื้นที่ประทานบัตรเดิมเต็มทั้งแปลงและ
ขอขยายพื้นที่ใหม่เพิ่มเติม รวมเนื้อที่ 104 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา มีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
รายละเอียด
พื้นที่
พื้นที่
เนื้อที่
พื้นที่ประทานบัตรเดิมซึ่งมีการทำเหมืองมาก่อนและจะหมดอายุ
69 ไร่ 1 งาน
78 ตารางวา
ขยายพื้นที่เพิ่มเติม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยผ่านการทำเหมืองมา
34 ไร่ 3 งาน
ก่อนโดยเคยเป็นพื้นที่ที่ได้รับการอนุญาตจัดตั้งสถานทีเพื่อการ
25 ตารางวา
เก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ ซึ่งเป็นพื้นที่
เกี่ยวเนื่องกับการทำเหมือง ทั้งนี้ เป็นการขยายพื้นที่เพื่อเพิ่ม
ปริมาณการผลิตแร่
ลักษณะพื้นที่
1) พื้นที่คำขอประทานบัตรเป็นพื้นที่ป่าซึง่ ได้ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่
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ป่าไม้ไว้แล้ว
2) พื้นที่อยู่ในเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนแม่บทการบริหารจัดการ
แร่ พ.ศ. 2560 – 2564
3) ไม่อยู่ในแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ไม่เป็นพื้นที่ต้องห้ามสำหรับการทำเหมืองตาม
ระเบียบและกฎหมายของส่วนราชการต่าง ๆ
4) มีสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ความคุ้มค่า
โครงการมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมต่อท้องถิ่นและประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับ
มูลค่าความเสียหายจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น โดยพบว่า ผลตอบแทนทาง
การเงินของโครงการอยู่ในระดับที่ดีมาก ซึ่งมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 327.60 ล้าน
บาท มีมูลค่าโครงการสุทธิภายหลังหักมูลค่าที่สูญไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่โครงการเท่ากับ 311.96 ล้านบาท
การเห็นชอบ/
1) คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
อนุมัติของ
เหมืองแร่ได้มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับคำขอประทานบัตร
หน่วยงานที่
แล้วเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
เกี่ยวข้องและ
2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบตามที่ อก. เสนอ
ประชาชน
3) องค์การบริหารส่วนตำบลลิดลได้เห็นชอบในการขอประทานบัตรแล้ว
4) สำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา ไม่พบร่องรอยหลักฐานที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
ศิลปวัตถุที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี อย่างไรก็ตาม หากผู้ขอประทานบัตร
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่โดยมีการขุดเจาะลึกลงไปใต้ดินและพบหลักฐานทางโบราณคดี
หรือร่องรอยผิดวิสัยและเป็นประโยชน์ในทางโบราณคดี ขอให้ชะลอการดำเนินงานดังกล่าวและ
โปรดแจ้งข้อมูลให้สำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบ
ต่อไป
5) การทำเหมืองที่ผ่านมาและการปิดประกาศการขอประทานบัตรไม่มีผู้ร้องเรียนคัดค้าน
6) ไม่มีปัญหาการร้องเรียนคัดค้านเกี่ยวกับคำขอประทานบัตร และการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือสร้างความขัดแย้งกับราษฎรในพื้นที่
ทั้ ง นี้ จากแผนที่ ภู มิ ศ าสตร์ พ บว่ า พื้ น ที่ ต ามคำขอประทานบั ต รที่ 6/2558 ของบริ ษั ท ศิ ล า
อุตสาหกรรม จำกัด ไม่ได้อยู่ในเขตโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา โดยมีพื้นที่ตามคำขอประทานบัตรของห้างห้น
ส่วนจำกัด พีรพลศิลา (ประทานบัตรที่ 2/2558) และคำขอประทานบัตรของห้างหุ้น ส่วนจำกัด ธนบดีศิลา (ประทาน
บั ตรที่ 3/2558) คั่น ระหว่างพื้ น ที่ ค ำขอประทานบั ต รของบริษั ท ศิ ล าอุต สาหกรรม จำกั ด กั บ เขตโบราณสถาน
ภาพเขียนสีเขายะลา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 อนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำ
ชั้นที่ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่ในพื้นที่ที่คั่นอยู่ดังกล่าวแล้ว
2. การดำเนินการในขั้นตอนนี้ไม่ได้เป็นการพิจารณาอนุญาตให้ทำเหมืองแร่ แต่เป็นการดำเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี
5. เรื่อง การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้ นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเด็กและบุคคล
ที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มี
ปัญหาสถานะและสิทธิเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ขึ้นทะเบียน โดยมีเลข
ประจำตัว 13 หลัก เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3,042 คน ซึ่งครอบคลุมบริการด้านสาธารณสุข ได้แก่ การเสริมสร้าง
สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตามที่
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็ นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไป
พิจารณาดำเนินการต่อไป
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สธ. รายงานว่า
1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 สธ. ได้ดำเนินการจัดระบบลงทะเบียน
สิทธิและให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่บุคคลกลุ่มอื่น ๆ ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์สิทธิได้ โดยพบว่า ยังมีเด็ก
และบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาที่ได้รับสิทธิด้านการศึกษาแต่ ยังไม่ได้รับสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพ จำนวน
3,042 คน ซึ่งจากการตรวจสอบแล้ว ไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว รวมทั้ง
มท. ได้กำหนดเลขประจำตัว 13 หลัก เรียบร้อยแล้ว
2. สธ. เห็ น ว่า การให้ สิ ทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับเด็กและบุคคลที่ เรียนอยู่ใน
สถานศึกษาจะทำให้เด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาที่ประสบปัญหาการเข้าไม่ถึงระบบหลักประกันสุขภาพ
ได้รับบริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและช่วยแก้ปัญหาภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของหน่วยบริการที่ต้อง
ให้ บ ริการด้านสาธารณสุ ขที่จ ำเป็ น ตลอดจนช่วยควบคุมและป้องกันโรคอย่างมีประสิ ท ธิภ าพ ซึ่งการดำเนินการ
ดังกล่าวต้องใช้งบประมาณในการดำเนิน การ จำนวน 7,464,915.90 บาท (อัตรา 2,453.75 บาทต่อคน) โดย
กำหนดกรอบวงเงินตามจำนวนผู้มีสิทธิในอัตรางบประมาณเหมาจ่ายรายหัวเท่ากับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6. เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย ขององค์การจัดการ
น้ำเสีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของ
ประเทศไทย ขององค์การจั ดการน้ ำเสี ย (อจน.) ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ มท. (อจน.) รับ
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
สาระสำคัญของเรื่อง
มท. รายงานว่า
1. ปริมาณน้ำเสียชุมชนของประเทศไทยในปัจจุบันมี 9.50 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีน้ำเสียที่
(1) ผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งตามกฎหมายควบคุมอาคาร และแหล่งรองรับน้ำที่สามารถฟื้นฟูและ
บำบัดได้เองตามกระบวนการตามธรรมชาติ (self-purification) ปริมาณ 4.60 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คิดเป็นร้อย
ละ 48) และ (2) ผ่านระบบบำบั ดน้ำเสียรวมชุมชน จำนวน 105 แห่ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่และความรับผิดชอบของ 91
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใน 56 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) และมีความสามารถในการบำบัดน้ำเสี ย
3.20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คิดเป็นร้อยละ 34) ทำให้เหลือปริมาณน้ำเสียที่ไม่ได้รับการบำบัด จำนวน 1.70 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คิดเป็นร้อยละ 18) ที่กลายเป็นปัญหามลพิษทางน้ำของประเทศส่งผลให้แหล่งน้ำมีคุณภาพ
เสื่อมโทรม กระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
2. อจน. ได้ให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่ อปท. ที่รับผิดชอบระบบบำบัด
น้ำเสียดังกล่าว จำนวน 26 แห่ง (จาก 105 แห่ง) ซึ่งตั้งอยู่ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย จากจำนวน อปท. ที่มี
จำนวนทั้งสิ้น 7,852 แห่งทั่วประเทศ จะเห็นได้ว่าประเทศไทยควรต้องเร่งดำเนินการวางระบบบริหารจัดการน้ำเสีย
ในพื้นที่ อปท. อีกเป็นจำนวนมาก แต่โดยที่ผ่านมา อจน. มีข้อจำกัดในการเข้าดำเนินการจัดการน้ำเสียให้กับ อปท.
เนื่องจากส่วนใหญ่ที่อยู่นอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย ทำให้ไม่สามารถเข้า ไปดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม
และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อสนับสนุน อปท. ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนได้อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น
การกำหนดพื้นที่จัดการน้ำเสียเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทยของ อจน. จะมีส่วนสำคัญในการเร่งรัด
การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสียของประเทศให้ดำเนินไปอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างทันสถานการณ์
7. เรื่อง การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 40 วรรคสาม และ
มาตรา 42 วรรคหนึ่ง สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ให้การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า 1 ปีงบประมาณก่อนได้รับเงินประจำงวดและสำนักงานสามารถลงนามใน
สัญญาได้ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 วงเงินรวม 82,486,600 บาท หรือไม่เกินวงเงินตามสกุลเงินท้องถิ่น สำหรับกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการต่าง ๆ จำนวน 7 รายการ ดังนี้
รายการก่อหนี้
ระยะเวลาก่อหนี้ (ปีงบประมาณ)
วงเงิน (บาท)
1. ค่าเช่าอาคารที่ทำการ ททท. จำนวน 5 รายการ
76,894,600
1.1 สำนักงานโอซากา
17,527,500
3 ปี
1.2 สำนักงานนิวเดลี
12,600,000
(พ.ศ.
2564
2566)
1.3 สำนักงานโฮจิมินห์
17,409,600
1.4 สำนักงานจาการ์ตา
24,557,500
1.5 สำนักงานกัวลาลัมเปอร์
2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565)
4,800,000
2. ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ททท. จำนวน 2 รายการ
5,592,000
2.1 สำนักงานกัวลาลัมเปอร์
3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)
4,032,000
2.2 สำนักงานโฮจิมินห์
2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565)
1,560,000
รวมทั้งสิ้น
82,486,600
สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าเช่าอาคารสำนักงาน 5 แห่ง
และรายการค่ าเช่ารถยนต์ 2 รายการ ดั งกล่ าว ให้ ททท. ใช้ จ่ายและปฏิ บั ติต ามหลั ก เกณฑ์ และเงื่อ นไขการใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน หรือใช้จ่ายตามรายการและวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายของ ททท. เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศใช้บังคับ ตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ส่วนค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป
เห็นสมควรให้ ททท. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องกับค่าเช่าที่จะต้องจ่ายจริงตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของ
สำนักงบประมาณ
สาระสำคัญของเรื่อง
กก. รายงานว่า
1. ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 สั ญ ญาเช่าอาคารที่ทำการสำนักงานจำนวน 5 สำนักงาน และ
สัญญาเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพื่อใช้ประจำสำนักงาน จำนวน 2 คัน สำหรับ 2 สำนักงาน ของ ททท. สำนักงาน
สาขาต่างประเทศจะสิ้นสุดลง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความต่อเนื่องและมิให้เกิดความเสียหายต่อการ
ปฏิบัติงานของ ททท. จึงมีความจำเป็นที่จะต้องลงนามทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายและ
ธรรมเนียมปฏิบัติของท้องถิ่น และลงนามในสัญญาได้ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ตามเงื่อนไขของเจ้าของอาคารและ
บริษัทรถยนต์ให้เช่า
2. รายการที่ ททท. ขอก่อหนี้ผู กพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 – 2566 มี
วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 82,486,600 บาท หรือไม่เกินวงเงินตามสกุลเงินท้องถิ่น สำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน โดยเบิกจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ผลผลิตการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ทั้งนี้
ททท. ได้ เ สนอขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้ แล้ ว จำนวน
27,397,500 บาท แบ่งเป็น 1) รายการเช่าอาคาร จำนวน 25,273,500 ล้านบาท และ 2) รายการเช่ารถยนต์นั่งส่วน
บุคคล จำนวน 2,124,000 ล้านบาท สำหรับค่าเช่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 จำนวน 55,089,100
บาท ททท. จะจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณตามระเบียบต่อไป
8. เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ โครงการก่ อสร้ า งอาคารโรงพยาบาลราชทั ณ ฑ์ แห่ งที่ 2 ต่อ คณะรั ฐมนตรี เพื่ อ ขอดำเนิ น
กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกชนที่จะเป็นผู้รับงานนั้นไปพลางก่อน
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมราชทัณฑ์ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโครงการจ้างก่อสร้างโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์ แห่งที่ 2 (โครงการฯ) คู่ขนานไปกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental
Impact Assessment : EIA) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง แวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2561 มาตรา 49 วรรคสี่ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 67
ตามที่กระทรวงยุ ติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้ ยธ. (กรมราชทัณ ฑ์) ดำเนินการตามความเห็ นของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สาระสำคัญของเรื่อง
ยธ. รายงานว่า
1. ปัจจุบันจำนวนผู้ต้องขังที่รักษาตัวในโรงพยาบาลราชทัณฑ์มีจำนวนมากเกินกว่าความสามารถใน
การรองรับ ทำให้ต้องส่งผู้ต้องขังไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐหลายแห่งภายนอกเรือนจำ ประกอบกับพื้นที่
เขตจตุจั ก รซึ่งเป็ น ที่ ตั้งของโครงการยั งไม่มี โรงพยาบาลของรัฐ ให้ บริการ ยธ. (กรมราชทัณ ฑ์ ) จึงมีแผนที่ จะเปิ ด
ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในอนาคตด้วย
2. โครงการฯ มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
หัวข้อ
สาระสำคัญ
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อยกระดับการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ให้มีมาตรฐานตามหลักสิทธิ
มนุษยชน
(2) เพื่อขยายการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังให้เพียงพอกับความต้องการของการรักษาพยาบาล
(3) เพื่อให้การรักษาแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์อันจะเป็นสวัสดิการ
แก่ข้าราชการ ครอบครัวและเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์
(4) เพื่อให้ผู้พ้นโทษมีโอกาสได้รับการจ้างงาน
ระยะเวลา
งบประมาณ

ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น 1,758.87 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
(1) สำหรับการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แห่งที่ 2 จำนวน 1,122.22 ล้านบาท
(2) สำหรับครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์สูทกรรม และวัสดุ/อุปกรณ์ใน
การดำเนินการ จำนวน 636.65 ล้านบาท สำหรับงบประมาณค่าตอบแทนในการควบคุมการ
ก่อสร้าง จะตั้งคำของบประมาณแยกส่วนไป
สถานที่
ภายในบริเวณเรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพมหานคร
ลักษณะ
ประกอบด้วยอาคารจำนวน 4 อาคาร มีจำนวนเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 124 เตียง พร้อม
การก่อสร้าง
สาธารณูปโภคภายในโครงการ รายละเอียด ดังนี้
(1) อาคาร A (ส่วนรักษาพยาบาล) จำนวน 8 ชั้น พร้อมชั้นดาดฟ้า สูง 45 เมตร พื้นที่อาคาร
31,848.445 ตารางเมตร
(2) อาคาร B (ส่วนสนับสนุน) จำนวน 3 ชั้น พร้อมชั้นดาดฟ้า สูง 22.30 เมตร พื้นที่อาคาร
4,050.58 ตารางเมตร
(3) อาคาร C (โรงพักขยะ) จำนวน 1 ชั้น สูง 6.85 เมตร พื้นที่อาคาร 313.21 ตารางเมตร
(4) อาคาร D (ป้อมยาม) จำนวน 1 ชั้น สูง 3.45 เมตร พื้นที่อาคาร 20.35 ตารางเมตร
3. แต่โดยที่โครงการฯ เป็นการก่อสร้างโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้าง
คืนตั้งแต่ 60 เตียงขึ้นไป (124 เตียง) ซึ่งกรมราชทัณฑ์ต้องจัดทำรายงาน EIA ก่อนเสนอขอความเห็ นชอบดำเนิน
โครงการต่อคณะรัฐมนตรีตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ
หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
จัดทำรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ซึ่งที่ผ่ านมาคณะกรรมการผู้ ช ำนาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนกรุงเทพมหานคร (คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ) ได้พิจารณารายงาน EIA โครงการแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ได้มีมติให้ กรมราชทัณฑ์ และสถาบัน วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาตาม
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โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในรายงาน EIA เช่น ให้เพิ่มเติมแบบขยายทางเข้า –
ออก ของโครงการฯ ให้ชัดเจน เป็นต้น โดย วว. จะดำเนินการแก้ไขและเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ อีกครั้ง
4. ปัจจุบันโครงการฯ ได้รับการอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันปี พ.ศ. 2563 – 2565 ซึ่งขณะนี้ใกล้สิ้นสุด
ระยะเวลาการดำเนินการในปีงบฯ พ.ศ. 2563 แล้ว แต่โครงการฯ ยังอยู่ ในขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA ดังนั้น
เพื่อมิให้โครงการฯ เกิดความล่าช้าและเป็นการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ยธ. (กรมราชทัณฑ์) จึงขอดำเนินกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แห่งที่ 2 คู่ขนาน
พร้อมกับการจัดทำรายงาน EIA ตามนัยมาตรา 49 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยสงวนสิทธิ์การลงนามในสัญญาไว้และจะยกเลิก การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หากการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แห่งที่ 2 ไม่ผ่านการประเมิน EIA ตามนัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 67
9. เรื่ อ ง การขอต่ อ ระยะเวลาผลิ ต ปิ โตรเลี ย มของบริ ษั ท ปตท.สผ. สยาม จำกั ด ผู้ รั บ สั ม ปทานปิ โตรเลี ย ม
เลขที่ 1/2522/16 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข S1
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติให้ บ ริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมสำหรับ
สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2522/16 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข S1 ออกไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม
2564 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2574 โดยอาศัยความตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานจะได้ออกเป็นสัมปทานปิโตรเลียมเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ของสัมปทานปิโตรเลียม
เลขที่ 1/2522/16 ตามแบบ ชธ/ป3/1 ที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดแบบสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ. 2555 ตามที่
กระทรวงพลังงานเสนอ และให้กระทรวงพลังงานโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตรวจสอบและควบคุมผู้รับสัมปทาน
ปิโตรเลียมแปลงสำรวจบนบกทุกรายที่ใช้วิธีขุดเจาะปิโตรเลียมแบบ Hydraulic Fracturing ให้ดำเนินการด้วยความ
รอบคอบ รัดกุม ได้มาตรฐานสากล รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
สาระสำคัญของเรื่อง
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ผู้รับสัมปทานและผู้ดำเนินงานตามสัมปทานเลขที่ 1/2522/16 แปลง
สำรวจบนบกหมายเลข S1 (พื้นที่จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก และกำแพงเพชร) กำลังจะสิ้ นสุดระยะเวลาสัมปทานใน
วันที่ 14 มีนาคม 2564 บริษัทฯ จึงได้ยื่นคำขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมดังกล่าวอีก 10 ปี ซึ่งกระทรวงพลังงานได้
พิจารณาและตรวจสอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ และการต่อระยะเวลาผลิตสำหรับสัมปทาน
ปิโตรเลียมแปลงนี้อยู่ภายใต้กติกาและเงื่อนไขที่ใช้เป็นการทั่วไปในปัจจุบัน [พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2532] ซึ่ งผู้ รั บ สั ม ปทานรายนี้ ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ กำหนดของสั ม ปทานและบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายว่ าด้ ว ย
ปิโตรเลียมอย่างครบถ้วนและได้เจรจากับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในเรื่องผลประโยชน์ภายใต้ข้อกำหนด ข้อผูกพันและ
เงื่อนไขที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งแผนการดำเนินงาน แผนการลงทุน และระยะผลิตที่ขอนั้น คณะกรรมการปิโตรเลียม
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีสมรรถภาพเชิงพาณิ ชย์ รวมทั้งเห็ นว่า จะเป็น การรักษาการผลิต
น้ำมันดิบ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานเชื้อเพลิงให้แก่ประเทศ ส่งเสริมการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่
ภาครัฐ จึงมีมติเห็นควรให้บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมออกไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่วันที่
15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2574 โดยให้กระทรวงพลั งงานออกเป็นสัมปทานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ของ
สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2522/16
10. เรื่อง ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำ
เสียพื้นที่พัทยานาเกลือ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบป้องกันน้ำท่วม รวม 2 โครงการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมาณจำนวน 227,512,800 บาท ให้กระทรวงมหาดไทย
โดยเมืองพัทยา เพื่อดำเนินการตามโครงการ ดังนี้
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1. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียพื้นที่พัทยา
นาเกลื อ อำเภอบางละมุ ง จั งหวั ด ชลบุ รี จำนวน 175,250,000 บาท โดยใช้ จ่ า ยจากเงิน งบประมาณจำนวน
157,725,000 บาท และเงินรายได้ จำนวน 17,525,000 บาท
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบป้องกันน้ำท่วม ถนนสุขุมวิท และถนนเลียบทางรถไฟ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 77,542,000 บาท โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน 69,787,800 บาท และ
เงินรายได้ จำนวน 7,754,200 บาท
ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 2/2563 ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม
2563 ณ จังหวัดระยอง ได้เห็นชอบข้อเสนอโครงการในข้อ 1.2 ด้านการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 1.2.2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.) โครงการปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียพื้นที่พัทยานาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี 2.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบป้องกันน้ำท่วมถนนสุขุมวิท และถนนเลียบทางรถไฟ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโรงบำบัดน้ำเสีย พื้นที่พัทยา และสถานีสูบป้องกันน้ำ
ท่วม เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองพัทยาและแนวถนนเลียบทางรถไฟ
11. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 158,133,300 บาท ให้กับกระทรวงมหาดไทย โดยให้เบิกจ่ายในงบเงิน
อุด หนุ น ประเภท เงิน อุดหนุ น เฉพาะกิจ และใช้เงินรายได้ขององค์การบริห ารส่ วนจังหวัดระยองสมทบ จำนวน
17,570,300 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 175,703,600 บาท เพื่อดำเนินการโครงการพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
จ.ระยอง จำนวน 2 โครงการ [โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ
จ.ระยอง (ระยะที่ 3) และโครงการป่าชายเลนในเมือง จ.ระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำอัญมณีหนึ่งเดียวใน
ระยอง (ระยะที่3)]
ทั้งนี้ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันอังคารที่ 25
สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดระยอง นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้แทนภาคเอกชน และผู้ บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒ นากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ระยอง ชลบุรี และ
ฉะเชิงเทรา) โดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการด้านการท่องเที่ยวและการเกษตร ได้แก่
1. โครงการป่ าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำอัญมณีห นึ่งเดียวใน
ระยอง (ระยะที่ 2) ให้ กระทรวงมหาดไทยร่ วมกับ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาเร่งรัดโครงการป่าชายเลนในเมือง จังหวัดระยอง ป่าชาย
เลน พระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ระยะที่ 2) เพื่อให้การดำเนินโครงการมีความต่อเนื่องจากระยะที่
1 ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2563 และให้กระทรวงมหาดไทยประสานสำนักงบประมาณพิจารณาใช้
งบประมาณเหลือจ่ายปี พ.ศ. 2563 หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ. 2564
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง
ระยะที่ 3 ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณา
เร่งรัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง (ระยะที่ 3)
ทั้งนี้ หากมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและพร้อมดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยประสาน
สำนักงบประมาณพิจารณาใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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12. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการหาบเร่แผง
ลอยในกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจฐานราก ชีวิต และชุมชน
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการ
บริ ห ารจั ด การหาบเร่ แ ผงลอยในกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ สร้ า งเสริ ม เศรษฐกิ จ ฐานราก ชี วิ ต และชุ ม ชนของ
คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และแจ้ง
ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สว.) ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบาย
การบริห ารจัดการหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจฐานราก ชีวิต และชุมชน มาเพื่ อ
ดำเนินการ โดยคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการโดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ข้อเสนอระยะเร่งด่วน (1 – 6 เดือน) ข้อเสนอ
ระยะกลาง (6 – 12 เดือน) และข้อเสนอระยะยาว (1 – 3 ปี) เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา การให้ความสำคัญต่อบริบท
ของปัญหา การให้ความสำคัญต่อการจัดหาพื้นที่ขายนอกเหนือจากการจัดทำการค้าในจุดผ่อนผันเท่ านั้น ผู้ค้าที่มี
รายได้น้อยควรได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษจากภาครัฐ การคำนึงถึงความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อชุมชนที่มี
การทำการค้าบนทางเท้า มีการจัดระเบียบในพื้นที่และการจัดระเบียบการทำการค้าบนทางเท้านั้น ส่งผลกระทบต่อ
การประกอบอาชีพของผู้ ค้า ดังนั้ น จำเป็ นต้องมี มาตรการรองรับทั้งในระยะสั้ นและระยะยาวเพื่อให้ผู้ ค้ามีอาชีพ
ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งสินค้า ประชาชนสามารถใช้พื้นที่สาธารณะได้อย่างสะดวกปลอดภัย และที่สำคัญสามารถรักษา
“เสน่ห์” ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้เป็นอย่างดี
2. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุ วรรณ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ มท. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกล่าวไปพิจารณา
ร่วมกับ กระทรวงการคลั ง (กค.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) กระทรวงคมนาคม (คค.) สำนักงานสภา
พัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ (สศช.) สำนักงานตำรวจแห่ งชาติ (ตช.) และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ อ
พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รั บแจ้งคำสั่ง
เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
มท. โดย กทม. รายงานว่า ได้ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการของคณะกรรมาธิการฯ แล้วสรุปผล ดังนี้
1. มาตรการระยะเร่งด่วน (1 – 6 เดือน)
1.1 กทม. ให้ทุกสำนักงานเขตที่จะยกเลิกจุดผ่อนผันนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณายกเลิกของ
คณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยระดับเขต โดยได้จัดหาสถานที่รองรับผู้ค้า เพื่อให้สามารถประกอบการค้า
ได้ต่อไปในพื้นที่หรือตลาดของราชการและเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ขายเดิม และได้ช่วยเจรจากับเจ้าของตลาดให้ยกเว้น
เงินกินเปล่า และยกเว้นค่าเช่าใน 3 – 6 เดือนแรก โดยให้คิดค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคในอัตราต่ำสุด รวมทั้งให้มี
ระยะเวลาการเช่ายาวพอควรสามารถรองรับผู้ค้าได้ถึง 12,809 ราย ซึ่งการจัดระเบียบผู้ค่าในทางเท้า ประชาชนผู้ใช้
ทางเท้า สังคมส่วนใหญ่และสื่อมวลชนเห็นด้วยกับการจัดระเบียบผู้ค้าที่เข้าไปทำการค้าในสถานที่ที่ กทม. จัดให้
สามารถทำการค้าได้ทุกวันตลอดเวลาไม่เสียค่าคุ้มครองและได้รับสิทธิพิเศษ รวมทั้งทำให้ผู้ประกอบการตลาดเอกชน
ประสบความสำเร็จ
1.2 กทม. โดยสำนักพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand สู่
Online โดยประสานความร่วมมือเว็บไซต์ liwshop.com และ shopee.co.th เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า
แก่ผู้ ค้าที่ส นใจเข้าร่วมโครงการ และจั ดให้มีค ณะกรรมการที่มีโครงสร้างแบบประชารัฐ แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ
คณะกรรมการระดับนโยบายและคณะกรรมการระดับพื้นที่มีหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหาบเร่
แผงลอยบนทางเท้า กทม. ได้ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดโครงการถนนคนเดิน (Walking Street) ขึ้นเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ แต่ปรากฏว่ามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงได้เลื่อนการจัดงาน
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ถนนคนเดินออกไป ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กลับเข้าสู่สภาวะ
ปกติจะพิจารณาดำเนินการจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวต่อไป
1.3 ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ได้รับอนุญาตในพื้น ที่ผ่อนผันจะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทำการค้าตาม
กฎหมายว่ าด้ ว ยการสาธารณสุ ข ค่ า ธรรมเนี ย มปี ล ะ 500 บาท กรณี ข้ อ เสนอแนะให้ ผู้ ค้ าหาบเร่ แ ผงลอยจ่ า ย
ค่าตอบแทนการใช้พื้นที่สาธารณะให้แก่รัฐ กทม. จะได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป และ กทม. ได้
กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิเข้าทำการค้าโดยคำนึงถึงผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนโดย
กระทรวงการคลังประสานงานกับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือ อาทิ ธนาคารออมสิน รวมถึงสนับสนุน
อุปกรณ์การค้า ทั้งนี้ กทม. ให้ความสำคัญในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขอย่าง
เคร่งครัด และกำหนดมาตรการให้ผู้ค้ามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ตนค้าขายอยู่
โดยผู้ค้าจะต้องควบคุมและรับผิดชอบร่วมกัน เช่น หากผู้ค้ารายใดรายหนึ่งทำผิดเงื่อนไข กทม. จะสั่งให้ระงับการทำ
การค้าผู้ ค้ารายนั้ น อย่ างน้ อย 1 เดือน หากพบว่า ยังมีผู้ ค้าฝ่ าฝืนอีก จะระงับการเข้าทำการค้าทั้งหมดอย่างน้อย
1 เดือน และหากพบว่ายังมีการฝ่าฝืนอีก จะยกเลิกพื้นที่ทำการค้าเป็นการถาวร
2. มาตรการระยะกลาง (6 – 12 เดือน)
2.1 กทม. จะพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย กทม. มท. คค. กค. กก. ตช. สศช.
กองบั ญ ชาการตำรวจนครบาล และหน่ วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง เพื่ อ พิ จารณากำหนดแนวทางดำเนิน การตามที่
คณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา เสนอแนะต่อไป พิจารณาศึกษาปรับแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาจัดให้มี
กลไกเพื่อปรับสมดุลระหว่างผู้ใช้รถกับผู้สัญจรบนทางเท้าเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน
2.2 คณะกรรมการระดับนโยบายและคณะกรรมการระดับพื้นที่พิจารณาจุดผ่อนผัน และ กทม.
จะแสวงหาพื้ น ที่ ว่างของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และรัฐ วิส าหกิจ เพื่ อพั ฒ นาให้ เป็ น พื้ นที่ รองรับ ความต้อ งการของผู้ ค้ า
ประชาชน และชุมชน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาขอใช้พื้นที่ว่างของการพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย การท่าเรือแห่ งประเทศไทย กรมธนารักษ์ ฯลฯ หากหน่วยงานดังกล่าวอนุญาตจะเร่งรัดดำเนินการ
พัฒนาพื้นที่เป็นจุดทำการค้าให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบได้เข้าทำ
การค้า
3. มาตรการระยะยาว (1 – 3 ปี)
3.1 กทม. ร่วมกับ มท. คค. กค. กก. ตช. สศช. กองบัญชาการตำรวจนครบาลและหน่วยงานอื่น
ที่ เกี่ ย วข้ องเพื่ อ พิ จ ารณาปรับ ปรุงแก้ ไขพระราชบั ญ ญั ติ รัก ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บเรียบร้อ ยของ
บ้ านเมื อ ง พ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2560 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรื อจำหน่ายสินค้าในที่
สาธารณะ ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการหาบเร่แผงลอย เพื่อกำกับดูแลให้ผู้ค้าทำ
ตามกฎหมาย และเพื่อสร้างขีดความสามารถและศักยภาพในการประกอบอาชีพ
3.2 ประกาศกรุงเทพมหานครดังกล่าวได้กำหนดแนวทางและวิธีการจัดทำประชาพิ จารณ์ หรือ
สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการค้าขายของหาบเร่แผงลอย 4 กลุ่ม ที่อยู่ในรัศมี 500 เมตร คือ ผู้ใช้ทาง
เท้ าในการสั ญ จร ผู้ มี ส ถานที่ พั ก อาศั ย ในบริ เวณนั้ น ผู้ มี ส ถานที่ ท ำงานในบริ เวณนั้ น และเจ้ า ของอาคารสถาน
ประกอบการในบริเวณนั้น โดยให้สถาบันการศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น
3.3 กทม. ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ในหลายมิติ อาทิ การปรับภูมิ
ทัศน์จุดส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ เช่น ถนนข้าวสาร ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และจะขยายการปรับภูมิ
ทัศน์พื้นที่อื่น เช่น ถนนไกรสีห์ ถนนตานี ถนนรามบุตรี บริเวณท่าน้ำวังหลัง และพื้นที่อื่นที่มีเอกลักษณ์ส่งเสริมการ
ท่ องเที่ ย ว โดยประสานความร่ ว มมื อ กับ สถาบั น ศึ กษา ตลอดจนนั ก วิช าการและกลุ่ ม จิต อาสาอื่ น ๆ ร่ว มกั น คิ ด
สร้างสรรค์ออกแบบแผงค้า หรืออุปกรณ์การค้าให้มีอัตลักษณ์โดดเด่นของแต่ละพื้นที่
13. เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่
ไม่ได้ใช้งานแล้ว ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอ และ
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ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติเป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต่อไป โดยให้รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการ
พิจารณาดำเนินการด้วย
สาระสำคัญของเรื่อง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานว่า
1. ในปัจจุบันผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งในส่วนของธุรกิจเอกชนและรัฐวิสาหกิจจำนวนมาก
ได้ละเมิดการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า
ของ กฟน. และ กฟภ. เช่น การลักพาดสายโดยไม่ได้รับอนุญ าต การพาดสายสื่ อสารไม่มีการรวบรัดสายให้ เป็ น
ระเบียบ ไม่มีการคัดแยกสายที่พาดโดยไม่ได้รับอนุญาตออกจากสายที่ได้รับอนุญาตหรือทำตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การใช้สายที่ไม่มีแถบสีตามที่กำหนด การนำสายสื่อสารสำรองที่เหลือใช้ม้วนเป็นวงกลมแขวนทิ้งไว้บนเสาไฟฟ้า การ
ปล่อยทิ้งสายที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว (สายที่ชำรุดเสื่อมสภาพหรือลูกค้ายกเลิกใช้บริการ) ปะปนกับสายที่ใช้งานบนเสา
ไฟฟ้า โดยไม่รื้อถอน เป็นต้น ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการที่ กฟน. และ กฟภ. ไม่ได้ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำละเมิดและ
รื้อถอนสายที่ละเมิดออกจากเสาไฟฟ้าแต่อย่างใด
2. เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทั ศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(เลขาธิการ กสทช.) ได้ชี้แจงถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมที่
พาดอยู่บ นเสาไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. ต่อคณะกรรมการเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 สรุปได้ว่า
ปั ญ หาสายสื่ อสารที่ พ าดอยู่ บ นเสาไฟฟ้ ามี ป ริ ม าณมากและขาดความเป็ น ระเบี ยบเรียบร้อยจนส่ งผลกระทบต่ อ
ทัศนียภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนั้น เนื่องจากสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าใน
ขณะนี้ กว่าร้อยละ 50 เป็นสายที่ไม่ได้ใช้งานแล้วซึ่งมีทั้งสายโทรศัพท์บ้าน รวมทั้งสายเคเบิลทีวีต่าง ๆ ที่พาดกันมาใน
อดีต เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากต้อง
รื้อสายสื่อสารลงมาทั้งหมด ดังนั้น การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจึงมีความจำเป็นที่ทุก
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องประสานการปฏิบัติงานและกำกับดูแลงานร่วมกัน
ทั้งนี้ เลขาธิการ กสทช. ได้หยิบยกกรณีการจัดระเบียบสายสื่อสารในซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม)
ซึ่งถือเป็นต้นแบบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นเกิดจากความ
ร่วมมือของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สำนักงาน กสทช. กฟน. รวมทั้งผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมโดยสำนักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ของ กสทช. รวมทั้งกรุงเทพมหานครและ กฟน. ร่วมกันสำรวจสายทั้งหมด ซึ่งจะดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 โดยหากพบว่าสายเส้นใดไม่มีผู้มาแสดง
สิทธิความเป็นเจ้าของหรือไม่ได้ใช้งานแล้ว ก็จะดำเนินการรื้อถอนออกทันที และภายหลังจากที่ได้มีการดำเนินการ
ดังกล่าวพบว่า สายสื่อสารที่ใช้งานอยู่จริงที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าเหลืออยู่เพียงไม่กี่เส้นเท่านั้น
3. คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า ถึงแม้ว่าการจัดระเบียบสายสื่อสารนั้น อาจไม่ใช่การ
ดำเนิน การกับ เจ้าหน้ าที่ของรัฐที่ทุจริตโดยตรง แต่ถือเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันปัญหาการทุจริต ซึ่งอาจ
เกิดขึ้น ได้กรณี เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ ปล่ อยปละละเลย ปฏิบั ติห รือละเว้นการปฏิบั ติห น้ าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ กับ ผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่กระทำการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเห็นควรกำหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุ ปกรณ์โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟน.
และ กฟภ. โดยเห็นควรให้มีการนำกรณีการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานแล้วในซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม)
เขตพญาไท มาเป็นต้นแบบในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานแล้วทั่วประเทศ

17
14. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
(คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)
เสนอ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1. โครงการสำคั ญ ของ ดศ. ตามนโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) คณะกรรมการฯ ได้รับทราบเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น
1.1 ผลการดำเนินงานด้านกิจการอวกาศของประเทศไทย เช่น การบริหารจัดการทรัพย์สิน
ภายหลั งสิ้น สุ ดสั ญ ญาดำเนิ น กิจ การดาวเทีย มสื่ อสารภายในประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
เห็ น ชอบให้ บ ริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จำกั ด (มหาชน) บริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น หลั ง สิ้ น สุ ด สั ญ ญาฯ แล ะร่ า ง
พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยมุ่งหวังให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการให้บริการดาวเทียมและอุปกรณ์ภาคพื้นดินของภูมิภาค
1.2 การดำเนิน โครงการพัฒ นาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center
and Cloud Services: GDCC) ปัจจุบันมี 95 หน่วยงานที่ดำเนินการนำระบบขึ้นใช้บริการบน GDCC แล้ว
1.3 โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดศ. ได้มอบหมายให้
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำรวจโรงเรียนและโรงพยาบาลที่ยังไม่มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อขยาย
และปรับปรุงโครงข่าย โดยพบว่ามีโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 1,187 แห่ ง และโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและสุขศาลาพระราชทานจำนวน 484 แห่ง (ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563)
1.4 การดำเนิ นงานของ ดศ. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
ได้แก่ การจัดทำพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ
การติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในประเทศไทย (เช่น หมอชนะ ไทยชนะ) และ
อาสาสมัครดิจิทัลซึ่งเป็นเครือข่ายชุมชน เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส Covid-19
2. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. 2560 เช่น การจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล แนวทางการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน
5G การพัฒนาและส่งเสริมระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัลสู่การเป็น ASEAN Digital Startup Hub และการ
เปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส Covid-19
3. (ร่ า ง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่ งชาติ เรื่ อ ง หลั กเกณฑ์ ในระดั บ รั ฐเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ พ.ศ. .... คณะกรรมการมีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว และให้ ดศ. นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
4. การนำสายสื่อสารลงใต้ดิน
4.1 คณะกรรมการฯ มี ม ติ รั บ ทราบการดำเนิ น การนำสายสื่ อ สารลงใต้ ดิ น ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร จำนวน 12 เส้นทาง และในส่วนการสนับสนุนค่าเช่าท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน ให้คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
การแบ่งเบาภาระในการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน
4.2 คณะกรรมการฯ มี มติรับทราบข้อเสนอเพื่อป้องกันการทุจริตกรณีศึกษาโครงการนำ
สายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
โดยมีการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าว เช่น การตั้งคณะทำงานบริหารจัดการสายสื่อสารลงใต้
ดิน ซึ่งมอบให้ ดศ. และ สำนั กงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก เพื่อให้การบริหารจัดการท่อร้อยสายสื่อสารเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
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15. เรื่อง รายงานผลการชดเชยส่วนต่างราคาหน้ากากอนามัย
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบตามที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ (พณ.) เสนอ รายงานผลการชดเชยส่ ว น
ต่างราคาหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นการดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (17 มีนาคม 2563) เห็นชอบให้ พณ.
เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลางรายการสำรองจ่ ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉิน หรือจำเป็ นเพื่อชดเชยต้ น ทุนการผลิตให้ กับผู้ประกอบการหน้ากากอนามัยไปยังสำนักงบประมาณ (สงป.)
พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ซึ่ง พณ. ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าชดเชยส่วนต่างราคาหน้ากากอนามัยให้
ผู้ผลิต 11 ราย จำนวน 108 ล้านบาท สรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้
1. พณ. โดยกรมการค้าภายในได้ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการชดเชยส่วนเกินราคา
หน้ากากอนามัย (คณะกรรมการฯ) โดยได้ดำเนินการดังนี้
1.1 ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาการชดเชยส่วนเกิน
ราคาหน้ากากอนามัยให้โรงงานผู้ผลิตหน้ากากอนามัย ตามโครงการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยให้เพียงพอและ
เป็นธรรม
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เพื่อพิจารณาเงินชดเชยให้
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยให้เพียงพอและเป็นธรรม (ตั้งแต่วันที่ 6-29 มีนาคม
2563) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 การผลิตหน้ากากอนามัย มีผู้ผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน
9 ราย (จากเดิมมีผู้ผลิต 11 ราย แต่เนื่องจากมีผู้ผลิต 2 รายที่เป็นผู้ผลิตหน้ากากอนามัยชนิค 3D) ที่ได้รับจัดสรร
หน้ากากอนามัยตามคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริการ ตั้งแต่วันที่ 6-29 มีนาคม
2563 รวมจำนวนทั้งสิ้น 39,566,500 ชิ้น ประกอบด้วย
บริษัท
จำนวนหน้ากากอนามัย (ชิ้น)
1. บริษัท ไทยฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด
11,470,000
2. บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จำกัด
9,801,500
3. บริษัท ทรู ไลน์ เมด จำกัด
8,888,000
4. บริษัท เอ็น.เอ็น.สกายเทรด จำกัด
2,991,000
5. บริษัท ไอรีมา (ประเทศไทย)
1,250,000
6. บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
1,211,000
7. บริษัท ไอโอเซฟ โปรดักส์ จำกัด
1,225,000
8. บริษัท ท๊อป โฮลซัม จำกัด
1,030,000
9. บริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1,700,000
1.2.2 การยื่นขอรับการชดเชย เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการยื่นขอรับการชดเชยส่วนเกิน
ราคาหน้ากากอนามัย (วันที่ 18 พฤษภาคม 2563) พบว่า
1.2.2.1 ผู้ ผ ลิ ต 2 ราย ได้ แ ก่ บริ ษั ท เอ็ น .เอ็ น .สกายเทรด จำกั ด และบริ ษั ท
ไทยฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด ขอรับการชดเชยส่วนเกินราคาหน้ากากอนามัย
1.2.2.2 ผู้ผลิต 1 ราย คือ บริษัท ท็อป โฮลซัม จำกัด ไม่ขอรับการชดเชยราคา
หน้ากากอนามัย เนื่องจากในช่วงวันที่ 6-29 มีนาคม 2563 บริษัทยังมีวัตถุดิบคงเหลือบางชนิดและเป็นราคาเดิม
ยกเว้นวัตถุดิบบางชนิดที่ปรับขึ้นเล็กน้อย ซึ่งบริษัทสามารถบริหารจัดการได้
1.2.2.3 มีผู้ผลิต 6 ราย ไม่แจ้งขอรับการชดเชย
2. กรมการค้าภายในได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ผลิต ที่ขอรับการชดเชยจำนวน
2 ราย ได้แก่ บริษัท เอ็น .เอ็น.สกายเทรด จำกัด และบริษัท ไทยฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด พบว่ าไม่เป็นไปตาม
หลักกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยที่จะต้องคำนวณส่วนต่ างที่จะชดเชยให้โรงงานผู้ผลิตหน้ากาก
อนามัยระหว่างต้นทุนการผลิตกับราคาขายส่งหน้ากากอนามัย (ชิ้นละ 2 บาท) ซึ่งจะจ่ายชดเชยให้ในส่วนของต้นทุนที่
สูงกว่าราคาขายตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินชิ้นละ 1 บาท ดังนั้น กรมการค้าภายในจึงไม่จ่ายเงินชดเชยส่วนเกินราคา
หน้ากากอนามัยให้โรงงานผู้ผลิตหน้ากากอนามัยทั้ง 2 ราย ทั้งนี้ ได้แจ้งผลพิจารณาการชดเชยส่วนเกินราคาหน้ากาก
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อนามัยให้บริษัทดังกล่าวทราบด้วยแล้ว ซึ่งบริษัทสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาต่ออธิบดีกรมการค้าภายในได้
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลปรากฏว่าไม่มีบริษัทใดแจ้งยื่นอุทธรณ์ผลการพิจ ารณาดังกล่าว ดังนั้น จึงไม่
มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 108 ล้านบาท ซึ่ง พณ. โดยกรมการค้าภายในได้ประสานส่งคืนกรอบวงเงิน
งบประมาณกับ สงป. ตามขั้นตอนแล้ว
16. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2563 และ
ครั้งที่ 21/2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2563 และครั้งที่ 21/2563 ที่ได้มี การพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อ
ขอใช้ จ่ ายเงิน กู้ต ามพระราชกำหนดฯ และพิ จ ารณาความเหมาะสมของการปรับ ปรุงรายละเอีย ดของแผนงาน/
โครงการ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของพระราชกำหนดฯ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ตามที่
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
1. อนุ มั ติ โ ครงการค่ า ตอบแทน เยี ย วยา ชดเชย และเสี่ ย งภั ย สำหรั บ การปฏิ บั ติ ง านของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในชุม ชน ของกรมสนั บ สนุ น บริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อเป็ นค่ าตอบแทนให้ แก่ อสม. และ อสส.
รวมจำนวนไม่เกิน 1,050,306 คนต่อเดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงธันวาคม 2563 กรอบวงเงินไม่เกิน
1,575.4590 ล้านบาท และใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 1.1 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ
2. อนุมัติโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน ของ
กรมการจั ด หางาน กระทรวงแรงงาน โดยปรั บ ลดจากกรอบวงเงิ น ไม่ เกิ น 21,761.4350 ล้ า นบาท เป็ น
19,462.0017 ล้านบาท และใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 3.3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ
3. ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ และกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ 1 และ
2 ดำเนินการ ดังนี้
3.1 ดำเนินโครงการให้เป็นไปหลักการทั้ง 8 ข้อของคณะกรรมการฯ โดยเฉพาะในประเด็นการ
จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ที่ต้องดำเนินการประมาณค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด
3.2 จัดทำประมาณการความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของ
ภาครัฐ
3.3 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และการใช้ จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
โดยจัดส่งให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดภายในวันที่ 7 ของ
เดือนถัดไป
3.4 ประสานกับ กระทรวงการคลั งในการรายงานขี ดความสามารถในการชำระคืน หนี้ เงิน กู้
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 6 แห่งพระราชกำหนดฯ ด้วย
4. อนุมัติการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทดแทนผู้เสียชีวิตที่มีสิทธิโครงการฯ ที่ได้ดำเนินการขึ้น
ทะเบียนตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของโครงการฯ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของหน่วยงานรับผิดชอบ
จำนวน 5,278 ราย โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่ม
ดังกล่าวเป็นภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
5. รั บ ทราบผลการดำเนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ 4 สิ งหาคม 2563 และวั น ที่ 25
สิงหาคม 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวั ด
สิงห์บุรี และจังหวัดยโสธร ที่ไม่สามารถใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบกลางรายการ
เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2563 ได้ พร้อมทั้งเห็นควรให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดยโสธร ดำเนินโครงการรวม 7 โครงการ
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กรอบวงเงิน 13,949,305 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ
ตามขั้นตอนต่อไป
17. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในวงเงิน 2,521,273,200 บาท ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำหรับ เป็ นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวม 96
วัน หรือจนกว่าสิ้นสุดระยะเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตามที่สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติเสนอ
18. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจำเป็ น วงเงิน 319,589,300 บาท ให้ กระทรวงกลาโหมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ตามภารกิจในการเตรียมความพร้อมของบุ คลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม และ
โรงพยาบาลเฉพาะโรค ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความ
มั่นคง วเงิน 206,436,920 บาท ประกอบด้วย
1.1 กองทัพบก
วงเงิน
185,623,200 บาท
1.2 กองทัพเรือ
วงเงิน
10,229,120 บาท
1.3 กองทัพอากาศ
วงเงิน
10,584,600 บาท
2. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเตรี ย มความพร้ อ มของบุ ค ลากรทางการแพทย์ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์
โรงพยาบาลสนาม และ โรงพยาบาลเฉพาะโรค ของกองทัพเรือ วงเงิน 113,152,380 บาท
19. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้ จ่ายในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 4
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉิน หรือจำเป็ น วงเงิน 460,048,700 บาท ให้ ส ำนักงานปลั ดกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการแก้ปั ญ หาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 4 สำหรับเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ระยะที่ 4 ต่อไป ตามที่กระทรวงกลาโหม
เสนอ
20. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน จำนวน 7 เดือน (ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือน
กันยายน 2563) ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 677,791,100 บาท ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) สำหรับ
เบิ กจ่ ายเป็ น เงิน เพิ่ มพิ เศษรายเดือน จำนวน 7 เดือน (ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนกั น ยายน 2563) ให้ แก่กำนั น
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความ
สงบ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
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สาระสำคัญ
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)
ได้ร่วมประชุมและพิจารณาอัตราเงินเพิ่มพิเศษ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษา
ความสงบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยที่ประชุมได้มีมติร่วมกัน
ดังนี้
1) อัตราเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน จำนวน 7 เดือน (ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2563) ให้
กำหนดเป็น 2 ระดับ ได้แก่
1.1) กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษในอัตรา 500 บาทต่อเดือน
1.2) แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย
รักษาความสงบ ให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษในอัตรา 300 บาทต่อเดือน
2) กำหนดจำนวนผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน โดยใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 รวมทั้งสิ้น 273,321 คน
3) เห็ น ชอบเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิ น เพิ่ ม พิ เศษรายเดื อ นฯ ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) กำหนด เนื่องจากกรมการปกครองเป็นหน่วยส่งเงินจัดสรรงบประมาณให้แก่
ทุกจังหวัดเพื่อเบิกจ่ายให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
4) ให้ขอรับจัดสรรงบประมาณสำหรับเบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน จำนวน 7 เดือน (ตั้งแต่
เดื อ นมี น าคม ถึ งเดื อ นกั น ยายน 2563) ให้ แ ก่ ก ำนั น ผู้ ใหญ่ บ้ า น ฯลฯ จำนวน 273 ,321 คน เป็ น เงิน จำนวน
677,791,100 บาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
21. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดระลอก 2
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดระลอก 2 จำนวน 204,457,100 บาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
ทั้งนี้ สธ. เสนอว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยส่งผลกระทบในวงกว้างทั้ง
ด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานสถานการณ์การแพร่
ระบาดทั่วโลกโดยข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวนทั้งสิ้น 31,468,646 ราย เสียชีวิต
968,840 ราย โดยประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยัน สะสม จำนวน 3,511 ราย เสียชีวิต 59 ราย อยู่ในระหว่างพักรักษา
จำนวน 109 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 3,343 ราย โดยประเทศไทยได้ยกระดับการแจ้งเตือนโรคในผู้เดินทางให้
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด ติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด
และบริหารจัดการทรัพยากร เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ที่มาจากต่างประเทศ ทั้งการคัดกรอง ณ ช่องทางเข้า ออกประเทศที่ท่าอากาศยานนานาชาติ 5 แห่ง ได้แก่ ท่า
อากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ และเชียงราย และรัฐบาลมีนโยบายให้ผู้เดินทาง
มาจากต่ า งประเทศต้ อ งกั ก ตั ว ประมาณ 14 วั น ณ สถานที่ ที่ รั ฐ จั ด ไว้ ให้ ใ นระดั บ ประเทศ (National State
Quarantine) และระดั บ จั ง หวั ด (Local State Quarantine) เพื่ อ ให้ ก ารดู แ ลประชาชนไทยและผู้ เดิ น ทางจาก
ต่างประเทศให้ปลอดภัยตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งลดความเสี่ยงของ
ประชาชนไทย บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและสัมผัสกับผู้ป่ วยด้านการสอบสวนโรคการรักษา
ได้มีขวัญกำลังใจในการทำงาน เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นในระลอก 2 ให้อยู่ในวงจำกัด ลดโอกาสการ
แพร่ เชื้ อเข้าสู่ ป ระเทศ ลดผลกระทบทางสุ ข ภาพ รวมถึงสามารถดู แลคนไทยและผู้ เดิ น ทางจากต่ างประเทศให้
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ปลอดภั ยจาก โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตามหลั กการป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อ ได้อย่างมีประสิท ธิภ าพ
กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดระลอก 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22. เรื่อง การขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา
คณะรัฐ มนตรี มีมติเห็ น ชอบในหลั กการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้ าและค่ า
น้ำประปา และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉิน หรือจำเป็ น จำนวน 1,423.5 ล้านบาท ให้แก่กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานร ากและสั งคม
สำหรับการดำเนินมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม กระทรวงการคลัง เสนอ
สาระสำคัญ
การขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาฯ มีรายละเยด ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้ านสาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐานให้ แก่ผู้มีบัตรฯ อย่าง
ต่อเนื่อง
2. วิธีดำเนินการ
การขยายเวลามาตรการบรรเทาฯ จะเป็นการดำเนินการคงเดิมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2562 มีสาระสำคัญ ดังนี้
2.1 กรณีค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้
สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ใน
วงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด
2.2 กรณีค่าน้ำประปา ให้ใช้น้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้
เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด
ทั้งนี้ ผู้มีบัตรฯ ต้องนำใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบแจ้งค่าน้ำประปาไปชำระที่สำนักงานการไฟฟ้า
นครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ สำนักงานการประปานคร
หลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยทุกสิ้นเดือนการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค
จะส่งบันทึกรายชื่อผู้มีบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาภายใต้วงเงินที่กำหนดให้กรมบัญชีกลาง เพื่อที่กรมบัญชีกลางจะ
นำเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (กองทุนประชารัฐฯ) มาจ่ายคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ช่อง e-Money)
นอกจากนี้ กรณี ค่าน้ ำประปาจะมีการพิจารณาดำเนินการให้ ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น
ประปาหมู่บ้าน เป็นต้น
3. กลุ่ มเป้ าหมาย ผู้ มี บั ต รฯ จำนวนประมาณ 13.9 ล้ านคน คิดเป็น ครัวเรือนประมาณ 8 ล้ าน
ครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น)
4. ระยะเวลาดำเนิ นการ ตั้งแต่เดือนตุล าคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 รวมเป็นระยะเวลา
12 เดือน
5. งบประมาณ ประมาณการสำหรับค่าไฟฟ้าจำนวน 1,390 ล้านบาทต่อปี ประมาณการสำหรับค่า
น้ำประปาจำนวน 33.5 ล้านบาทต่อปี งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,423.5 ล้านบาทต่อปี โดยขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้แก่กองทุน
ประชารัฐฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (คณะกรรมการฯ) ในการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบให้นำเรื่องการขยายระยะเวลา
มาตรการบรรเทาฯ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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23. เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น ชอบการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษตามที่ รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ ดังนี้
สาระสำคัญของเรื่อง
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจทางหลวง) สำนักงาน ก.พ. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคม
ธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมโรงแรมไทย สมาคมผู้ประกอบการขนส่งทั่วไทย และสายการบินไทยแอร์เอเชีย
มาร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการกำหนดให้มีวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุ ม 2502 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบ
รัฐบาล โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวร่วมกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
การบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชนแล้ว สรุปข้อเสนอของที่ประชุม ดังนี้
1. ผู้ประกอบการภาคเอกชนทุกรายเห็นด้วยกับนโยบายการเพิ่ มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
เพื่ อ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ และส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศทดแทนนั ก ท่ อ งเที่ ย วจากต่ า งประเทศ โดย
เสนอแนะแนวทางทั่วไปว่า
1.1 หากจะมีวันหยุดราชการป็นกรณีพิเศษ ควรประกาศกำหนดล่วงหน้านานพอสมควร
เพื่อความสะดวกในการเตรียมตัวทั้งในฝ่ายผู้ประกอบการและผู้เดินทาง
1.2 การส่งเสริมการเดินทางในวันทำการที่กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษมีประโยชน์
มากกว่าการเดินทางท่องเที่ยวในวันเสาร์อาทิตย์ เพราะปกติก็มีการเดินทางและการสร้างรายได้อยู่แล้ว ทั้งทำให้
การจราจรหนาแน่นเกินควร
1.3 การกำหนดวั น หยุ ด ราชการพิ เศษควรคำนึ งถึ ง การเดิ น ทางเป็ น ครอบครั ว จึ งควร
พิจารณาช่วงวันปิดภาคการศึกษา โดยคำนึงถึงสภาพดินฟ้าอากาศ และเทศกาลต่าง ๆ ประกอบด้วย
2. การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเดือนตุลาคม 2563
เดือนตุลาคม 2563 มีวันหยุดราชการในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 และวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม
2563 จำนวน 2 วัน อยู่ แ ล้ ว ซึ่งเพี ย งพอต่อ การกระตุ้ น เศรษฐกิ จสำหรับ เดื อนนี้ ที่ ป ระชุ มจึ งเห็ น ควรไม่ก ำหนด
วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษสำหรับเดือนตุลาคม 2563
แต่โดยที่เดือนนี้ส่วนราชการต่าง ๆ มีกำหนดจัดพิธีถวายผ้ากฐิน ณ วัดต่าง ๆ ทั้งในกรุง เทพฯ และ
ต่างจังหวัด จึงควรใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการจับจ่ายใช้สอยของภาครัฐ โดยให้สำนักงาน ก.พ. แจ้งเวียน
หน่วยงานของรัฐกรณีมีกำหนดการถวายผ้ากฐิน ณ วัดต่างจังหวัดในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ซึ่งข้าราชการอาจต้อง
เดินทางไปเตรียมการล่วงหน้าในวันศุกร์ หรือเดิน ทางกลับในวันจันทร์ ก็ให้ถือเป็นการปฏิบัติราชการตามปกติโดยไม่
ถือเป็นการลาสำหรับหน่วยงานนั้น
ทั้งนี้ เลขาธิการ ก.พ. ได้เสนอว่า สำนักงาน ก.พ. จะได้จัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการ
จับจ่ายใช้สอยของภาครัฐ ด้วยการสนับสนุนให้มีการจัดประชุม อบรม สัมมนา และการปฏิบัติราชการในต่างจังหวัด
ในช่วงปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นการขยายแนวคิดจาก work from home เป็น work anywhere ต่อไป
3. การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเดือนพฤศจิกายน 2563
เดือนพฤศจิกายน 2563 ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่ประชุมจึงเห็ นสมควรเสนอรัฐ บาลให้ กำหนด
วั น หยุ ด ราชการเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ช่ ว ยกระตุ้ น เศรษฐกิ จ และการจั บ จ่ า ยใช้ ส อยในเดื อ นนี้ โดยเห็ น ควรกำหน ดให้ มี
วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร็ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดราชการ
ต่อเนื่องไปถึงวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 รวมทั้งสิ้น 4 วัน
ทั้งนี้ การกำหนดให้มีวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการประจำปีและ
ไม่จำเป็นต้องถือเป็นวันหยุดตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บริษัท ทาง
ด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ในการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษใน
วันหยุดราชการประจำปีและวันหยุดนักขัตฤกษ์
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4. การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเดือนธันวาคม 2563
เดื อนธัน วาคม 2563 มี วัน หยุ ด ราชการในวัน เสาร์ที่ 5 ธัน วาคม 2563 (วัน คล้ ายวัน เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษารั ช กาลที่ 9) ซึ่งจะหยุ ดชดเชยในวันจัน ทร์ที่ 7 ธัน วาคม 2563 วัน พฤหั ส ที่ 10 ธัน วาคม 2563 (วัน
รัฐธรรมนูญ) และวันหยุดสิ้นปีต่อเนื่องปีใหม่ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวามคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม
2564 และโดยที่เดือนนี้อาจจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศในวันอาทิตย์ของสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่งของของเดือน
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเตรียมการอยู่ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้เสนอให้เลื่อนวันหยุดชดเชยจากวัน
จันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ไปหยุดชดเชยในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องรวม 4
วัน ตั้งแต่วันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2563 โดยหากมีการกำหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศในช่วงนี้ การกำหนด
วันหยุดราชการต่อเนื่อง 4 วันจะช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิ ลำเนาเพื่อเลือกตั้งท้องถิ่น อันเป็นการ
ส่งเสริมการดำเนิการกิจกรรมตามระบอบประชาธิปไตยอีกทางหนึ่งด้วย
อนึ่ง การกำหนดวันหยุดพิเศษเหล่านี้ ควรให้บางหน่วยงานที่อาจมีการนัดประชาชนไว้แล้ว สามารถ
พิจารณาตามความเหมาะสมได้ เช่น โรงพยาบาล ศาล ธนาคาร สถาบันการเงิน
5. แนวทางการดำเนินการต่อไป
เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดจนสืบสานรักษาเทศกาลประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของแต่ละภูมิภาค
ที่ประชุมได้เสนอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับไปศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค
ตามเทศกาลประเพณี ท้องถิ่น ที่ ส ำคัญ ของแต่ล ะภู มิภ าค ซึ่งไม่มี นัยสำคัญ ต่อภูมิภ าคอื่น เช่น ประเพณี ยี่เป็ งของ
ภาคเหนือ ประเพณีไหลเรือไฟของภาคอีสาน ประเพณีสารทเดือนสิบ ของภาคใต้ และควรทำตารางกิจกรรมท่องเที่ยว
ของแต่ละท้องที่ในแต่ละเดือน โดยอาจหารือกระทรวงวัฒนธรรมด้วย นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เสนอให้กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬารับไปศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดวันหยุดราชการครึ่งวันเป็นกรณีพิเศษ เช่น ครึ่งบ่ายของวันศุกร์
และครึ่ งเช้ าของวัน จั น ทริ์ ซึ่ งผู้ ป ระกอบการโรงแรมเสนอว่ าจะช่ ว ยให้ ได้ ป ระโยชน์ จ ากระยะเวลาการพำนั ก ที่
ยาวนานขึ้น
24. เรื่อง ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 30,000 ล้านบาทให้กระทรวงการคลัง เพื่อดำเนินการลดยอดลูกหนี้รอ
การชดเชยของรัฐบาล และการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการลงทะเบียนฯ) รอบใหม่และ
การจดสรรสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรฯ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สาระสำคัญ
1. การลดยอดลูกหนี้รอการชดเชยของรัฐบาล
1.1 เหตุผลและความจำเป็น
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 8 และ 22 พฤศจิกายน 2559 และ 28 พฤษภาคม
2562 เห็นชอบโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/2560 ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการตามโครงการ
ดั ง กล่ า วเสร็ จ สิ้ น แล้ ว โดยมี ย อดลู ก หนี้ ร อการชดเชยของรั ฐ บาล ณ วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2563 จำนวน
24,685,394,570.29 บาท
1.2 สาระสำคัญ
เพื่ อลดยอดลูกหนี้ รอการชดเชยของรัฐ บาลสำหรับมาตรการดังกล่ าวซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้ น
24,685,394,570.29 บาท ไม่ ให้ สู ง จนเกิ น ไป กระทรวงการคลั ง จึ ง เห็ น ควรใช้ ง บประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการลดยอดลูกหนี้รอการ
ชดเชยของรัฐบาลของโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/2560 เป็น
จำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท ให้แก่ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมี
สภาพคล่องเพิ่มขึ้นและสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทาง
การเงินของธนาคารพาณิชย์ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจต่อไป
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2. โครงการลงทะเบียนฯ รอบใหม่และการจัดสรรสวัสดิการผ่านบัตรฯ
2.1 เหตุผลและความจำเป็น
การดำเนิ นโครงการลงทะเบียนฯ ที่ผ่านมายังมีกลุ่มตกหล่นที่ไม่สามารถเข้าถึงโครงการ
ลงทะเบียนฯ ได้ อีกทั้งโครงการลงทะเบียนฯ ได้มีการดำเนินการมาเป็นระยะหนึ่ง ซึ่งอาจไม่สะท้อนความเป็นผู้มี
รายได้น้อย ณ เวลาปัจจุบัน และอาจทำให้มีทั้งผู้ที่สมควรได้รับบัตรฯ แต่ไม่ได้รับบัตรฯ (Exclusion Error) และมีผู้มี
บัตรฯ ที่ไม่ควรได้รับบัตรฯ (Inclusion Error) จำนวนหนึ่ง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน
เป็นวงกว้าง ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจของผู้มีรายได้น้อย
2.2 สาระสำคัญ
เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการระบุตัวผู้มีรายได้น้อย และมีข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
(Dynamic Data) ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการสังคมของภาครัฐ จึงเห็นควรให้ดำเนินโครงการ
ลงทะเบียนฯ รอบใหม่ ซึ่งจากสถานการณ์ COVID-19 จึงคาดว่า จะมีผู้ผ่านคุณสมบัติผู้มีรายได้น้อยตามโครงการ
ลงทะเบียนฯ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งให้มีงบประมาณรองรับสำหรับการจัดสรรสวัสดิการที่สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ผู้มีบัตรฯ ดังนั้น เพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าว กระทรวงการคลังจึงเห็นควรใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
จำนวน 10,000 ล้านบาท ให้แก่กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศษฐกิจฐานรากและสังคม (กองทุนประชารัฐฯ)
ผลกระทบ
1. ลดยอดลู ก หนี้ ร อการชดเชยของรั ฐ บาลเพื่ อ ให้ ย อดลู ก หนี้ รอการชดเชยของรัฐ บาลสำหรั บ
โครงการดังกล่าวไม่ให้สู งจนเกิน ไป และเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้ ธ.ก.ส. นำมาหมุนเวียนในการช่วยเหลื อ
เกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการช่วยเหลือตามมาตรการต่าง ๆ
2. สามารถดำเนินโครงการลงทะเบียนฯ รอบใหม่และการจัดสรรสวัสดิการผ่านบัตรฯ เพื่อเพิ่มความ
แม่ น ยำในการระบุ ตั ว ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย และมี ข้ อ มู ล เป็ น ปั จ จุ บั น อยู่ ต ลอดเวลา (Dynamic Data) ตลอดจนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการสังคมของภาครัฐ พร้อมทั้งมีงบประมาณรองรับสำหรับการจัดสรรสวัสดิการที่
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ผู้มีบัตรฯ
ต่างประเทศ
25. เรื่อง การลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับองค์การสุขภาพสัตว์โลกว่าด้วยความร่วมมือ
ทางวิชาการ
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับองค์การสุขภาพสัตว์
โลกว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MoU between the Association of Southeast Asian Nations and the
World Organization for Animal Health on Technical Cooperation) และเห็ นชอบให้ เลขาธิการอาเซีย น
เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับองค์การสุขภาพสัตว์โลกว่าด้วยความร่วมมือทางวิชชาการ และ
อนุมัติในหลักการว่าก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีการแก้ไขในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในประเด็นที่ไม่ใช่สาระสำคัญ
ให้ อยู่ ในดุล ยพินิ จ ของเลขาธิ การอาเซีย น โดยให้ ก ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทำหนังสื อมอบอำนาจเต็ ม
(Full Powers) ให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวข้างต้น ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับองค์การสุขภาพสัตว์โลกว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ มี
สาระสำคัญเป็นการกำหนดขอบข่ายงานทั่วไป (เช่น การจัดการด้านการเงิน แนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน แนว
ทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา) เพื่อให้ประเทศที่เข้าร่วมสามารถบรรลุเป้ าหมาย
ร่วมกันผ่านความร่วมมือทางวิชาการ ดังนี้
1. เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตามหลักระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
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2. เพื่อพัฒนามาตรฐานและอำนวยความสะดวกด้านการค้าสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ซึ่งจะสนับสนุนให้
เกิดความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร ด้านสุขภาพสัตว์และมนุษย์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและการดำรงชีวิตของ
ประชาชนแห่งอาเซียน
3. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการบริการทางสัตวแพทย์ภายในภูมิภาคอาเซียน
4. การดำเนินโครงการและกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ขึ้นอยู่กับแหล่งงบประมาณที่
ได้รับการสนับสนุนในขณะนั้น
5. บันทึกความเข้าใจจะมีผลบังคับใช้ในวันที่มีการลงนาม และจะมีผลบังคับใช้ต่อเนืองไปอีก 5 ปี
เว้นแต่ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้เข้าร่วมอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน
ทั้ งนี้ องค์ ก ารสุ ข ภาพสั ต ว์ โ ลก (World Organisation for Animal Health - OIE) เป็ น องค์ ก ร
ระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับจากองค์การการค้าโลกให้เป็นองค์กรอ้างอิงสำหรับมาตรฐานด้านสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยสำหรับการค้าสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ระหว่างประเทศ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาสุขภาพสัตว์ สัตวแพทย์สาธารณสุขและสวัสดิภาพสัตว์ รวมถึงความโปร่งใสของสถานการณ์โรคสัตว์
ทั่วโลก
26. เรื่อง การบริจาคเงินสมทบกองทุนตั้งต้นเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (Start Up Fund for Safe, Orderly and Regular Migration) ภายใต้การบริหารของสหประชาชาติ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบต่ อ การจั ด ทำข้ อ ตกลงการบริ ห ารจั ด การมาตรฐาน (Standard
Administrative Arrangement: SAA) สำหรับการบริจาคเงินสมทบทุนตั้งต้นเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็น
ระเบียบ และปกติ (Start - Up Fund for Safe, Orderly and Regular Migration) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความ
จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่าง SAA ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) สามารถดำเนินการได้โดย
ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
ด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 30 มิถุนายน 2558 [เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญ ญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ (ตามข้อ 5.6)] รวมทั้งอนุ มัติให้เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรประจำ
สหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เป็นผู้ลงนามใน SAA โดย กต. จะจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่
เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรฯ สำหรับการลงนามครั้งต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
กต. รายงานว่า
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ 8 หน่วยงาน ได้แก่ 1) องค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) 2) องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ 3) สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 4) สำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งสหประชาชาติ 5) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’s Fund: UNICEF) 6)
สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ 7) โครงการพัฒ นาแห่งสหประชาชาติ และ 8) สำนักงานว่าด้วย
ยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจมาตรฐานสำหรับกองทุนตั้งต้นเพื่อ
การโยกย้ า ยถิ่ น ฐานที่ ป ลอดภั ย เป็ น ระเบี ย บ และปกติ (Start - Up Fund for Safe, Orderly and Regular
Migration) ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สนั บ สนุ น รั ฐ ในการนำ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular
Migration: GCM) ไปปฏิบัติผ่านการดำเนินโครงการในประเทศต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ (Steering
Committee) ทำหน้ าที่ บ ริ ห ารจั ดการและพิ จ ารณาข้ อ เสนอโครงการต่ าง ๆ และมี ผู้ อำนวยการใหญ่ IOM เป็ น
ประธาน ทั้งนี้ ในการบริจาคเงินสมทบกองทุนฯ ประเทศผู้บริจาคจะต้องลงนาม SAA ซึ่งเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานที่
จัดทำขึ้นโดยฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสต่อแนวทางการบริหารจัดการเงินบริจาค
กต. เห็นว่าการบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ เป็นการแสดงบทบาทในการร่วมบริหารจัดการโยกย้ายถิ่นฐาน
ระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรม เช่น สนับสนุนการเข้าถึงบริการสาธารณะ โดยในการประชุมคณะมนตรี IOM สมัยที่
110 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ นครเจนีวา ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะบริจาคเงินสมทบกองทุ น ฯ
ภายหลังการดำเนินกระบวนการภายในเสร็จสิ้นแล้ว (ปัจจุบันมีประเทศที่บริจาคเงินเข้ากองทุนฯ แล้ว 8 ประเทศ
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ประมาณ 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยผู้อำนวยการใหญ่ IOM แจ้งว่าไทยเป็น 1 ใน 3 ของกลุ่ มประเทศผู้บริจาค
ร่วมกับสหพันธรัฐเยอรมนีและสหราชอาณาจักรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการอำนวยการกองทุนฯ และ
จะมีการหมุนเวียนการเป็นสมาชิกในช่วงสิ้นปี 2563
ร่าง SAA มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดรายละเอียดการให้เงินของประเทศผู้บริจาคและการใช้เงินใน
กองทุนฯ เพื่อดำเนินความร่วมมือต่าง ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกองทุนฯ ดังนี้ (1) การชำระเงินทุนให้แก่
ตัวแทนบริหารจัดการและบัญชีกองทุน (2) การจัดสรรเงินทุนให้แก่หน่วยงานสหประชาชาติที่เข้าร่วมและบัญชีแยก
ประเภท (3) การรายงานผล (4) การติดตามและการประเมินผล (5) การตรวจสอบ ได้แก่ การตรวจสอบภายนอก
และภายใน การตรวจสอบภายในร่ ว ม ค่ าใช้จ่ ายของการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบพั น ธมิ ต รที่ ร่ว ม
ดำเนินการ (6) การฉ้อโกง การทุจริตและพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม (7) การสื่อสารและความโปร่งใส (8) การสิ้นสุด
การเปลี่ยนแปลง การยุติ และยอดเงินที่ไม่ได้ใช้ (9) การมีผลบังคับใช้ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อผู้เข้าร่วมได้ลงนามและจะ
มีผลบังคับใช้จนกว่าข้อตกลงจะสิ้นสุดหรือถูกยกเลิก (10) การยุติข้อพิพาท ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินสนับสนุน
ที่ ผู้ บ ริ จ าคให้ แก่ก องทุ น จะได้รั บ การแก้ไขผ่ านการหารือ ระหว่างผู้ บ ริจาค ตัว แทนบริห ารจัดการและหน่ ว ยงาน
สหประชาชาติที่เข้าร่วมที่เกี่ยวข้อง
27. เรื่อง การเสนองบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 ขององค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณ จำนวน 4,600,000 ดอลลาร์สหรัฐ และแผนการดำเนินงาน
ประจำปี 2564 ขององค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย (องค์กรร่วมฯ) ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
1. องค์ ก รร่ ว มไทย - มาเลเซี ย (องค์ ก รร่ว มฯ) จั ด ตั้ งขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2533 เพื่ อ ดำเนิ น การและ
รับผิดชอบแทนรัฐบาลทั้งสองประเทศในการสำรวจและแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตในพื้นดิน
ใต้ทะเลและใต้ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม (Joint Development Area : JDA) ซึ่งเป็นพื้นที่
ใต้ทะเลบริเวณไหล่ทวีประหว่างประเทศไทยและมาเลเซียในบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (ประมาณ 260 กิโลเมตรจาก
จังหวัดสงขลา) ซึ่งทั้งสองประเทศต่างอ้างสิทธิ์เหลื่อมล้ำกัน มีเนื้อที่ประมาณ 7,250 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งพื้นที่
สำรวจเป็น 2 พื้นที่ คือ แปลง A - 18 ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 3,000 ตารางกิโลเมตร และแปลง B - 17 และ C - 19 ซึ่งมี
พื้ น ที่ ป ระมาณ 4,250 ตารางกิ โลเมตร และมี ส ำนั ก งานใหญ่ ตั้ งอยู่ที่ ก รุงกั ว ลาลั ม เปอร์ ประเทศมาเลเซี ย ทั้ งนี้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและผลประโยชน์ที่องค์กรร่วมฯ ได้รับจากกิจกรรมที่ดำเนินงานในพื้ นที่พัฒนาร่วม รัฐบาลทั้งสอง
ประเทศจะร่วมรับผิดชอบและแบ่งปันอย่างเท่าเทียม
2. ทั้งสองประเทศได้แต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรร่วมฯ เพื่อเป็นตัวแทนของรัฐบาลทั้งสองในการ
ควบคุมการสำรวจและแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตในพื้นที่พัฒนาร่วม และเป็นผู้รับผิดชอบใน
การกำหนดนโยบาย ซึ่งประกอบด้วยประธานร่วมฝ่ายละ 1 คน และสมาชิกฝ่ายละ 6 คน (นายคุรุจิต นาครทรรพ
เป็ น ประธานร่ ว มฝ่ า ยไทย โดยจะครบกำหนดการดำรงตำแหน่ ง ในวั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2564) ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการองค์กรร่วมฯ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ได้เห็นชอบงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี
2564 จำนวน 4,600,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งลดลงร้อยละ 4 หรือ 191,700 ดอลลาร์สหรัฐ จากงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติในปี 2563 โดยรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ (1) ค่าใช้จ่ายที่ลดลง ได้แก่ เงินเดือนเจ้าหน้าที่ ค่าฝึกอบรม และค่า
เดินทางของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ (2) ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ การจัดซื้อรถยนต์
เพื่อทดแทนคันเดิมที่ใช้งานมากกว่า 5 ปี จำนวน 3 คัน และการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ Video
Conference ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน (พน.) พิจารณาและเห็นชอบคำของบประมาณดังกล่าวแล้ว
28. เรื่ อ ง ร่ า งเอกสารผลลัพ ธ์ การประชุ ม ระดั บ รั ฐมนตรี กรอบความร่ วมมื อ ลุ่ ม น้ ำ โขง - สาธารณรั ฐเกาหลี
ครั้งที่ 10
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
ลุ่ ม น้ ำโขง - สาธารณรั ฐ เกาหลี ครั้ งที่ 10 และร่ างแผนปฏิ บั ติ ก ารความร่ว มมื อ ลุ่ ม น้ ำโขง - สาธารณรัฐ เกาหลี
ค.ศ. 2021 - 2025 ของการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 10 ทั้งนี้
หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย
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ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเ พื่อพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งให้รัฐมนตรี
ต่างประเทศ หรื อผู้ ที่ได้รับ มอบหมาย ร่ว มให้ การรับ รองร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมฯ และแผนปฏิบั ติการฯ
ดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสำคัญของร่างเอกสารทั้ง 2 ฉบับ มีดังนี้
1. ร่ างถ้อยแถลงของประธานร่ว มฯ เป็ นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ ของรัฐมนตรีต่างประเทศของ
ประเทศสมาชิก สรุป สาระสำคั ญ ดังนี้ (1) การทบทวนความคืบหน้าของการดำเนิน การในช่ว งปี ที่ผ่ านมา อาทิ
การยกระดับสู่การประชุมระดับผู้นำ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของกรอบความร่วมมือฯ การส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการน้ำ การเกษตร
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การดำเนิ น โครงการภายใต้ ก องทุ น ความร่ ว มมื อ ลุ่ ม น้ ำ โขง - สาธารณรั ฐ เกาหลี
(2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน (3) การกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคต ซึ่งจะให้ความสำคัญกับ
การรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) การลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านสาธารณสุข และการส่งเสริมการทำงานร่วมกันและสอดประสานกันกับกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาค (4) การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อประเด็นที่ท้าทายความมั่นคงในภูมิภาค อาทิ ปัญหาภัยแล้ง สถานการณ์
คาบสมุทรเกาหลีและทะเลจีนใต้ และประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ และ (5) แผนจัดการประชุมที่สำคัญภายใต้
กรอบความร่วมมือข้างต้น
2. ร่างแผนปฏิบัติการฯ เป็นเอกสารกำหนดเป้าหมายและการดำเนินการของกรอบความร่วมมือฯ ใน
ระยะเวลา 5 ปี (ค.ศ. 2021 - 2025) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของสาธารณรัฐเกาหลี และปฏิญญาแม่น้ำโขง
- แม่น้ำฮัน โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ (1) กลไกความร่วมมือ อาทิ การจัดการประชุมในระดับต่าง ๆ กองทุนความ
ร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี กลไกภาคธุรกิจ การส่งเสริมการทำงานร่วมกันและสอดประสานกันกับกรอบ
ความร่วมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาค (2) การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือใน 7 สาขา ได้แก่ การท่องเที่ยว
และวัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเกษตรและการพัฒนาชนบท โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สิ่งแวดล้อม และประเด็นที่ท้าทายความมั่นคงรูปแบบใหม่ (3) การทำงานร่วมกันกับกรอบความ
ร่วมมืออื่น ๆ (4) กลไกการดำเนินการของแผนปฏิบัติการฯ อาทิ การใช้ประโยชน์จากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง สาธารณรัฐเกาหลี และการใช้โอกาสการประชุมในระดับต่าง ๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ
แต่งตั้ง
29. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เสนอแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร ที่ปรึกษาด้านการประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) สำนักงาน กปร. ให้ดำรงตำแหน่ง
ที่ป รึกษาด้านการประสานงานโครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชดำริ (นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนทรงคุณ วุฒิ )
สำนั กงาน กปร. ตั้งแต่ วัน ที่ 9 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็ น วัน ที่ มี คุณ สมบั ติค รบถ้ว นสมบู รณ์ ทั้ งนี้ ตั้งแต่ วัน ที่ ท รง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
30. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
คณะรัฐ มนตรีมีมติอนุ มัติตามที่ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมเสนอแต่งตั้ง นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ ต รวจราชการกระทรวง สำนั กงานปลั ด กระทรวง กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจั ย และนวัต กรรม
เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
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31. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่
จะเกษียณอายุราชการ ดังนี้
1. นายประที ป ทรงลำยอง รองอธิบ ดีก รมพัฒ นาฝี มื อ แรงงาน ดำรงตำแหน่ ง ผู้ ตรวจราชการ
กระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
2. นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
ตั้งแต่ วัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2563 ทั้ งนี้ ตั้ งแต่ วัน ที่ ท รงพระกรุณ าโปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อ มแต่ งตั้ ง
เป็นต้นไป
32. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คณะรัฐ มนตรีมีมติอนุ มัติตามที่ส ำนั กนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายธสรณ์ อัฑ ฒ์ ธนิ ทธิ พั น ธ์
ผู้ ต รวจราชการสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี (ผู้ ต รวจราชการกระทรวง) สำนั ก งานปลั ด สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะครบเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
33. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอแต่งตั้งข้าราชการพล
เรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ดังนี้
1. นายชนินทร์ ขาวจัน ทร์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นัก วิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณ วุฒิ )
ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2. นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ตั้งแต่ วัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2563 ทั้ งนี้ ตั้ งแต่ วัน ที่ ท รงพระกรุณ าโปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อ มแต่ งตั้ ง
เป็นต้นไป
34. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ทดแทน
ตำแหน่งที่ว่าง
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ส ำนั ก งบประมาณเสนอแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการให้ ด ำรงตำแหน่ ง
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 4 ตำแหน่ง ดังนี้
1. หม่ อ มราชวงศ์ ร ณจั ก ร์ จั ก รพั น ธุ์ ที่ ป รึ ก ษาสำนั ก งบประมาณ (นั ก วิ เคราะห์ ง บประมาณ
ทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง)
2. นายอนั น ต์ แก้ วกำเนิ ด ที่ ป รึกษาสำนั กงบประมาณ (นั ก วิเคราะห์ งบประมาณทรงคุณ วุ ฒิ )
ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง)
3. นายสมมิต ร โตรักตระกูล ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณ วุฒิ )
ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง)
4. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
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35. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้
1. ให้คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 15 คน (นับรวมประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ว่าการ ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยตำแหน่ ง) ตามมาตรา 6 วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติคุ ณ สมบั ติ มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 2 คน เนื่องจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้
2.1 นายอรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์)
2.2 นายสมชาย พูลสวัสดิ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการกีฬา)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
36. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ
คณะรัฐ มนตรีมีมติอนุ มัติตามที่ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เสนอแต่งตั้งกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่ งชาติ ตามพระราชบั ญ ญั ติส ภานโยบายการอุ ดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่ งชาติ
พ.ศ. 2562 ซึ่งใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 จำนวน 10 คน ดังนี้
1. ผู้ ซึ่ งที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ งประเทศไทย ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ร่วมกันเสนอ
จำนวน 3 คน
1.1 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ด้านการอุดมศึกษา
1.2 นายกานต์ ตระกูลฮุน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
1.3 นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ด้านสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์
2. ผู้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณ วุฒิ ในสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พิจารณาคัดเลือก จำนวน 6 คน
2.1 รองศาสตราจารย์กำจร ตติยกวี
ด้านการอุดมศึกษา
2.2 รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ด้านการอุดมศึกษา
2.3 รองศาสตราจารย์เอมอร อุดมเกษมาลี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
2.4 นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
2.5 นายบัณฑูร ล่ำซำ
ด้านสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์
2.6 นายพณชิต กิตติปัญญางาม
ด้านสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์
3. ผู้ซึ่งหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิใช่สถาบันอุดมศึกษาร่วมกันเสนอ จำนวน 1 คน
ได้แก่ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
37. เรื่อง การเสนอขอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(กปภ.ช)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงมหาดไทยเสนอแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช) จำนวน 5 คน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ
มหาวิทยาลัยรังสิต
2. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
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3. ร้ อ ยโท วโรดม สุ จ ริ ต กุ ล ผู้ ป ระสานงานสถาบั น ป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย แห่ ง ชาติ ส หรั ฐ อเมริ ก า
(National Fire Protection Association : NFPA)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
38. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 2139
คณะรัฐ มนตรี มีมติอนุ มัติตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ
ค่าจ้างชุดที่ 21 จำนวน 14 คน เนื่องจากคณะกรรมการเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี ดังนี้
1. นายอภิญญา สุจริตตานันท์
ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล
2. นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์
ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล
3. นายเมธี สุภาพงษ์
ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล
4. นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร
ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล
5. นางสาวศุภานัน ปลอดเหตุ
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
6. นายอรรถยุทธ ลียะวณิช
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
7. นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
8. นางเนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
9. นางสาววันเพ็ญ เจียรยืนยงพงศ์
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
10. นายอ่อนสี โมฆรัตน์
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
11. นายพิจิตร ดีสุ่ย
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
12. นายไพโรจน์ วิจิตร
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
13. นายสมชาย มูฮัมหมัด
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
14. นายวีรสุข แก้วบุญปัน
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
39. เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 287/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ตามที่ ได้ มี ค ำสั่ ง สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 240/2563 เรื่ อ ง มอบหมายให้ ร องนายกรั ฐ มนตรี
และรัฐ มนตรีป ระจำสำนั กนายกรั ฐมนตรี ปฏิบัติห น้ าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 สิ งหาคม 2563 และคำสั่ งที่
265/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติ
หน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 นั้น
เพื่ อให้ การบริ หารราชการแผ่ นดินดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา 11 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534 จึ ง ให้ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม คำสั่ ง
สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 240/2563 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ป ระธาน ก รรม ก าร รอ งป ระธ าน ก รรม ก าร แ ล ะก รรม ก ารใน ค ณ ะก รรม ก ารต่ าง ๆ
ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ดังนี้
1. ยกเลิกข้อ 5.3.1
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2. ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็ นข้อ 6.4.3
“6.4.3 รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
..............
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

