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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (1 กันยายน 2563)  เวลา 09.00 น . ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล                     
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
    สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
    (ด่านศุลกากรเชียงแสน)  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 
    การปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มี 
    ความสัมพันธ์กัน และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน 
    ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนดจ านวนรายได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
    บุคคลตามมาตรา 71 ตรี วรรคสาม รวม 2 ฉบับ   
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามประเภทและลักษณะการ 
    ให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล พ.ศ. ....  
  6. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....  
    และร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
    ท้องถิ่น พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  7.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาฉุกเฉินการแพทย์เป็นสาขาการประกอบโรค
    ศิลปะ พ.ศ. ....  
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี 
    ด าเนินการบังคับทางปกครองแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส านักงานคณะกรรมการ
    การเลือกตั้ง)  
  9.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ 
    ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของ 
    โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
    (COVID-19)) 
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
  10.  เรื่อง  ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการด าเนินงาน วงเงิน 11,500.00 ล้านบาท และวงเงินกู้
    ระยะสั้น จ านวน 800.000 ล้านบาท (วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี) ของการรถไฟแห่ง 
    ประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
  11.  เรื่อง  การขอปรับแผนงานและงบประมาณในการด าเนินโครงการยกระดับโครงสร้าง 
    พ้ืนฐานโทรคมนาคม เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกิจกรรมที่ 2 การเพ่ิม 
    ประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการ 
    แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) 
  12.  เรื่อง  ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี เพ่ือท าเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วน
    จ ากัด ศรีพุธศิลาทอง ที่จังหวัดตรัง 
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  13.  เรื่อง  ขออนุมัติในหลักการเตรียมความพร้อมโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ า 
    เพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี 
  14.  เรื่อง  ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณจากรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้กันเงินไว้และไม่ 
    สามารถเบิกจ่ายได้ทัน มาด าเนินรายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการ
    จัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน 
  15.  เรื่อง  ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 เอ เพ่ือต่ออายุประทานบัตรท า 
    เหมืองแร่ของบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จ ากัด ที่จังหวัดสระบุรี 
  16.  เรื่อง   ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาและผลกระทบจากการ 
    บังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
  17.  เรื่อง  ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริตในการบริหารจัดการ 
    งบประมาณโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
  18.  เรื่อง  ข้อเสนอแนะเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption  
    Perceptions Index : CPI) ระยะที่ 3  
  19.  เรื่อง  รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และ
    การเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 16 
  20.  เรื่อง  รายงานสภาพการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานในราชการพลเรือนในช่วงการแพร่
    ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  21.  เรื่อง  ขอขยายเวลาการควบรวมกิจการของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท  
    กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  
  22.  เรื่อง  รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และ
    การเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ 
  23.  เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาด
    ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 3 
 

ต่างประเทศ 
 
  24.  เรื่อง  รายงานสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
    ครั้งที่ 23 (23rd Meeting of the ASEAN Socio-Cultural Community:  
    ASCC Council) ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

แต่งตั้ง 
  25.  เรื่อง  ขอปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพ่ือพิจารณาท าความ 
    ตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจ า  
  26.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
  27.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
    (กระทรวงยุติธรรม)  
  28.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
    (กระทรวงยุติธรรม)  
  29.  เรื่อง  การแต่งตั้งผู้อ านวยการองค์การคลังสินค้า  
  30.  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อ 
    ปลอดภัยและสร้างสรรค์  
  31.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)  
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  32.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงการ
    ท่องเที่ยวและกีฬา  
  33.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงพาณิชย์)  
  34.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงแรงงาน)  
  35.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  36.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  37.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
  38.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..)               
พ.ศ. .... ตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้ คณะกรรมการประสานงาน                
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกฎหมายใน
ความรับผิดชอบ หากมีกรณีที่จะต้องด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการที่บัญญัติไว้ในมาตรา 180 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในท านองเดียวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551               
ให้เร่งรัดการพิจารณาเสนอแก้ไขกฎหมายดังกล่าวโดยด่วน ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
   สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ   
  เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับการแต่งตั้ง
และการให้พ้นจากต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยให้การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ไม่ต้องน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  และ               
การออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้น าความ
กราบบังคมทูลฯ ให้พ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่ออกจากราชการเพราะความตาย เกษียณอายุ หรือออกจากราชการ
เพราะถูกลงโทษ เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 180 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน               
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้
กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
  ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่กระทรวงการคลังเสนอ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงก าหนดพัสดุ
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับประเภทของพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับพัสดุส่งเสริม
วิสาหกิจและการประกอบอาชีพพัสดุส่งเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศ และพัสดุส่งเสริมพัสดุที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
(มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 มกราคม 2563 และวันที่ 26 พฤษภาคม 2563) และข้อสั่งกา รรองนายกรัฐมนตรี                  
(นายวิษณุ เครืองาม) 
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 2 พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพและพัสดุส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาส  รายละเอียด 
   แก้ไขชื่อหมวด 2 เป็น “พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ” 
   ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) โดยใช้เงินงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและรายชื่อไว้กับ สสว.  
   การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือการจ้าง หากผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ที่เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินกว่าร้อยละสิบให้ซื้อหรือจ้างจาก
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รายนั้น 
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   ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง 
  2. เพิ่มหมวด 9 พัสดุ ส่งเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศ 
  รายละเอียด 
   ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับ            
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนี้ 
      1. ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุ
ที่จะใช ้ส าหรับงานก่อสร้างก าหนดให้ใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศก่อน โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหรือ
ปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น 
      2. การจัดซื้อจัดจ้างที่มีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศเข้าเสนอราคาแข่งขันกับผู้เสนอราคาที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากผู้เสนอราคาซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้เสนอราคาซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิ ได้ถือสัญชาติไทยหรือ             
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละสาม ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลตามกฎหมายไทยรายนั้น 
  3. เพิ่มหมวด 10 พัสดุส่งเสริมพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  รายละเอียด 
   ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและจากผู้ประกอบการ
ตามที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและรายชื่อไว้กับกรมควบคุมมลพิษ 
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ด่านศุลกากรเชียงแสน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้   
  ทั้งนี้  ร่างกฎกระทรวงที่กระทรวงการคลังเสนอ เป็นการแก้ไขเพ่ิม เติมกฎกระทรวงก าหนด                 
ด่านศุลกากรและด่านพรมแดน พ.ศ. 2560 เพ่ือปรับปรุงสถานที่ตั้ง ด่านศุลกากร เขตศุลกากร และด่านพรมแดนของ
ด่านศุลกากรเชียงแสน เนื่องจากด่านศุลกากรเชียงแสนได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการไปสถานที่แห่งใหม่ ทั้งนี้                
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรและการตรวจของที่ขนส่งมาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
   1. ก าหนดด่านศุลกากรเชียงแสน ตั้งอยู่เลขที่ 888/1 หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย    
   2. ก าหนดเขตศุลกากร   
   2.1 บริเวณด่านศุลกากรเชียงแสน ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย   
   2.2 บริเวณท่าเรือห้าเชียง 1 และท่าเรือห้าเชียง 2 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย   
   2.3 บริเวณต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย   
  3. ก าหนดด่านพรมแดนและเขตแดนทางบก    
   3.1 ด่านพรมแดนท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย   
    เขตแดนทางบก ราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
   3.2 ด่านพรมแดนเชียงแสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย   
     เขตแดนทางบก ราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
    3.3 ด่านพรมแดนสบรวก ไทย – ลาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน                 
จังหวัดเชียงราย   
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     เขตแดนทางบก ราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
    3.4 ด่านพรมแดนสามเหลี่ยมทองค า ไทย – เมียนมา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบลเวียง อ าเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย   
     เขตแดนทางบก ราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการปรับปรุงรายได้และ
รายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนดจ านวนรายได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล                
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคสาม รวม 2 ฉบับ   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน และร่างกฎกระทรวง 
ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนดจ านวนรายได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลตามมาตรา 71 ตรี วรรคสาม รวม 2 ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการปรับปรุง
รายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ มีความสัมพันธ์กัน  เป็นการก าหนดลักษณะ                    
การด าเนินการด้านการพาณิชย์หรือการเงินที่เชื่อได้ว่ามีการถ่ายโอนก าไรระหว่างกันของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน              
นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน และก าหนดหลักเกณฑ์ให้เจ้าพนักงานประเมินด าเนินการในการปรับปรุงรายได้และ
รายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน    
   2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนด
จ านวนรายได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 71 ตรี วรรคสาม  เป็นการยกเว้นให้บริษัทหรือ               
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้ต่อรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินสองร้อยล้านบาทไม่ต้องรายงานข้อมูลและมูลค่ารวมของ
ธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี โดยให้ใช้บังคับ
ส าหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็น
ต้นไป  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามประเภทและลักษณะการให้บริการทางการแพทย์ของ
สถานพยาบาล พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามประเภทและลักษณะ
การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้   
  ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เป็นการแก้ไขปรับปรุงการก าหนดลักษณะของ
สถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลตามกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของ
สถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 เพ่ือให้สอดคล้องและเห มาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ก าหนดบทนิยามค าว่า “สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน” หมายความว่า 
สถานพยาบาลประเภทคลินิกตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดลักษณะของสถานพยาบาล และลักษณะ              
การให้บริการของสถานพยาบาล และบทนิยามค าว่า “สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน” หมายความว่า 
สถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะ               
การให้บริการของสถานพยาบาล    
   2. ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ ประกอบวิชาชีพ                 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และ
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ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินการตามประเภทและลักษณะ                 
การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืนและสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วย
ไว้ค้างคืน   
  3. ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ              
การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ตามล าดับ มีสิทธิได้รับอนุญาต
ให้เป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ประเภทสหคลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพ
การผดุงครรภ์ ประเภทคลินิกเทคนิคการแพทย์หรือสหคลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และ
ประเภทคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขานั้น ๆ หรือสหคลินิกที่จัดให้มีการประกอบโรคศิลปะสาขาใดสาขาหนึ่ง 
ตามล าดับ  
    
6. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อ
ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ... . และ              
ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน       
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้ แทนราษฎรต่อไป และรับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับ                
รองกรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพ่ือ               
ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  
  ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติรวม 2 ฉบับที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยปรับปรุงกระบวนการการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้สะดวกและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และปรับปรุงวิธีการ
ในการเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้สอดคล้องกับมาตรา 254 ของรัฐธรรมนูญ            
แห่งราชอาณาจักรไทย  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ รวม 2 ฉบับ   
  1. ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....   
    1.1 ก าหนดนินาม “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” “ผู้บริหารท้องถิ่น” 
“ประธานสภาท้องถิ่น” และ “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” เพ่ือให้เกิดความชัดเจน    
    1.2 ก าหนดจ านวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นไม่น้อยกว่า 5,000 คน หรือ             
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น   
   1.3 ก าหนดให้ผู้เข้าชื่อสามารถยื่นค าร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการจัดท า
ร่างข้อบัญญัติหรือด าเนินการเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อหรือขอให้ด าเนินการทั้งสองกรณี และให้ประธานสภาท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของค าร้อง หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ให้แจ้งเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง เว้นแต่ความไม่ถูกต้องเกิดจากการ
ปลอมลายมือชื่อให้ยุติการด าเนินการ   
   1.4 ก าหนดให้สภาท้องถิ่นตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดย
มีผู้แทนของผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 2 คน ร่วมเป็นกรรมการวิสามัญ   
   1.5 ก าหนดให้ในกรณีที่ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องตกไปเพราะเหตุอายุของสภาท้องถิ่น
สิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาท้องถิ่น ถ้าภายใน 120 วันนับแต่วันที่เรียกประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก ผู้แทนของผู้เข้าชื่อ
ได้ยืนยันเป็นหนังสือให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นต่อไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นด าเนินการเสนอร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นนั้นต่อสภาท้องถิ่นโดยเร็ว   
  2. ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....   
   2.1 ก าหนดนิยามผู้ก ากับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเพ่ือให้                
เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
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   2.2 ก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นโดยต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือถูกจ ากัดสิทธิในการเข้าชื่อเพ่ือถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
   2.3 ก าหนดวิธีการเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไว้สองกรณี 
ดังนี้ (1) การเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (2) การเข้าชื่อขอให้มีการสอบสวนเพ่ือ                
ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
   2.4 ก าหนดพฤติการณ์ของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะเป็นเหตุให้                  
ถูกเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนออกจากต าแหน่ง เช่น มีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่             
สงบเรียบร้อย มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต ซึ่งการเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้อง
มีจ านวนผู้เข้าชื่อเกินกึ่งหนึ่งของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส าหรับการเข้าชื่อขอให้มีการสอบสวนเพ่ือถอดถอนสมาชิก               
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนผู้ไปใช้               
สิทธิเลือกตั้ง   
   2.5 ก าหนดให้ในกรณีการเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     
หากมีการถอนชื่อแล้วจ านวนเหลือไม่ถึงก่ึงหนึ่ง ให้ผู้ก ากับดูแลยุติเรื่อง หากมีการถอนชื่อหรือไม่ถอนชื่อและมีจ านวน
เกินก่ึงหนึ่ง ให้ผู้ก ากับดูแลประกาศให้ประชาชนทราบและให้ถือวันประกาศเป็นวันพ้นจากต าแหน่งของผู้ถูกถอดถอน   
   2.6 ก าหนดให้กรณีการเข้าชื่อขอให้มีการสอบสวนเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น หากมีการถอนชื่อแล้วจ านวนไม่ถึง 5,000 คน หรือไม่ถึง 1 ใน 5 ให้ผู้ก ากับดูแลยุติเรื่อง หากมี              
การถอนชื่อหรือไม่ถอนชื่อและมีจ านวนเกิน 5,000 คน หรือเกิน 1 ใน 5 ให้ผู้ก ากับดูแลตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
และการสอบสวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนด   
   2.7 ก าหนดฐานความผิดของผู้กระท าความผิดฐานปลอมลายมือชื่อผู้ให้เสนอให้หรือสัญญา
ว่าจะให้ หรือผู้เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือด าเนินการเข้าชื่อหรือมิให้เข้าชื่อ             
เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
 
7. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาฉุกเฉินการแพทย์เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาฉุกเฉินการแพทย์เป็นสาขา
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และส านักงาน ก.พ. 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้ สธ. รับความเห็นของส านักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย  
  ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาที่ สธ. เสนอ เป็นการก าหนดให้สาขาฉุกเฉินการแพทย์เป็นสาขา             
การประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้บริการด้าน
ฉุกเฉินการแพทย์แก่ผู้ป่วย ซึ่งเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินนอกที่ตั้งสถานพยาบาล รวมถึงการเคลื่อนย้ายหรือ
ล าเลียงผู้ป่วยตั้งแต่ที่เกิดเหตุจนถึงสถานพยาบาล เพ่ือให้การให้บริการมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ เพ่ือให้              
การช่วยเหลือและรักษาชีวิตของผู้ป่วยให้ทันเวลา ลดความสูญเสียและความพิการ ซึ่งคณะกรรมการการประกอบโรค
ศิลปะให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว   
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. ก าหนดนิยามค าว่า “ฉุกเฉินการแพทย์” และ “ผู้ป่วยฉุกเฉิน”   
   2. ก าหนดให้สาขาฉุกเฉินการแพทย์ เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา 5 (8) แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ               
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556   
  3. ก าหนดให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ 
คณบดีของสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ กรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
กรรมการวิชาชีพที่ได้รับการเลือกตั้ง เป็นต้น   
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  4. ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการวิชาชีพ และเหตุแห่งการพ้นจากการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการ   
  5. ก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉิน
การแพทย์ ให้เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาฉุกเฉินการแพทย์จากสถาบันการศึกษา
ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์รับรอง และต้องสอบความรู้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ก าหนด ส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย 
นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดแล้ว ต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์จาก
ประเทศที่ส าเร็จการศึกษาด้วย และกรณีผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาอ่ืนด้านฉุกเฉิน
การแพทย์ ด้านการแพทย์ ด้านการพยาบาล หรือด้านทันตกรรมอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และ
ปฏิบัติงานด้านฉุกเฉินการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือองค์กรใดที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์รับรองให้
มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ภายในห้าปีนับแต่วันที่                
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  
 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับทาง
ปกครองแทน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับทางปกครองแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้หน่วยงานของรัฐที่
ประสงค์จะเสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการ
บังคับทางปกครองแทนตามมาตรา 63/15 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ . 2539 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ให้เสนอเรื่องไปยัง                 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายน 2563 เพ่ือให้มีการออกกฎกระทรวงใน
เรื่องนี้รวมเป็นฉบับเดียว   
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  เป็นการก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 50 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 เป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เพ่ือให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 
ด าเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครองได้ อันจะท าให้การบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
 
9. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงิน
สมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเหลือฝ่ายละ ร้อยละ 2 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน เป็นระยะเวลา 3 
เดือน ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอและประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 
   ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน มีสาระส าคัญคือ 1) ให้นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ได้รับ
การลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมประจ างวดเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ถึงงวดเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยให้ส่งเงินสมทบในอัตราฝ่ายละ ร้อยละสองของค่าจ้างของผู้ประกันตน 2) ให้ผู้ประกันตน
ตามมาตรา 39 ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมประจ างวดเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
ถึงงวดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละเก้าสิบหกบาท 3) ในกรณีที่มีการส่งเงินเกิน
กว่าจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนยื่นค าร้องขอรับเงินในส่วนที่เกินคืนได้                  



 

 

 

10 

ณ ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ส านักงานประกันสังคมจังหวัด หรือส านักงานประกันสังคมจังหวัด
สาขา แล้วแต่กรณี  
   ทั้งนี้ รง. เสนอว่า กรณีเกิดภัยพิบัติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) รัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยอาศัยอ านาจตามพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพ่ือป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 
19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และได้มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งตาม
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 4) 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จึงให้ขยายระยะเวลา
การใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ประกอบกับเพ่ือให้มาตรการการลดหย่อนการออกเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม มีผลใช้บังคับต่อการน าส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนในงวดเดือนกันายายน พ.ศ. 
2563 ซึ่งต้องน าส่งภายในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ดังนั้น เพ่ือให้ทันต่อระยะเวลาการน าส่งเงินสมทบของนายจ้าง
และผู้ประกันตน จึงเห็นควรน าเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร่งด่วน 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ในการประชุมครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วน
ของนายจ้างและผู้ประกันตน ปี พ.ศ. 2563 โดยให้นายจ้างและผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบฝ่ายละ ร้อยละ 2 ของ
ค่าจ้างของผู้ประกันตน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ส าหรับงวดค่าจ้างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2563 
เพ่ือรักษาระดับการจ้างงานและเพ่ิมก าลังซื้อของตลาดในประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานพิจารณาแล้ว เพ่ือประโยชน์
ของนายจ้างและผู้ประกันตน หากก าหนดให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมโดยเริ่มตั้งแต่งวดค่าจ้าง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งจะต้องช าระเงินสมทบภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 จะก่อให้เกิดภาระแก่
นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่จะต้องมาขอรับเงินสมทบที่น าส่งไว้เกินคืนในงวดค่าจ้างเดือนสิงหาคม                 
พ.ศ. 2563 ประกอบกับเพ่ือเป็นการให้ระยะเวลาแก่หน่วยงานภาคเอกชนที่มีหน้าที่ด าเนินการรับช าระเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการลดหย่อนการออกเงินสมทบดังกล่าว กระทรวงแรงงาน
จึงพิจารณาระยะเวลาการปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
10. เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการด าเนินงาน วงเงิน 11,500.00 ล้านบาท และวงเงินกู้ระยะสั้น                    
จ านวน 800.000 ล้านบาท (วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอการกู้เงินของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย (รฟท.) ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2494 มาตรา 39 (4) โดยให้
กระทรวงการคลัง (กค.) เป็นผู้ค้ าประกัน รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสม 
โดยในส่วนของการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการกู้เงิน ให้ รฟท. พิจารณาด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป ส าหรับเงินกู้ ดังต่อไปนี้ 
   1. เงินกู้เพ่ือบรรเทาการขาดสภาพคล่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 11,500 ล้านบาท ทั้งนี้ 
ให้ รฟท. ด าเนินการกู้เงินได้ภายหลังจากวงเงินดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ที่ผ่านความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ตามความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) 
   2. เงินกู้ระยะสั้น (วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี) วงเงิน 800 ล้านบาท โดยให้ด าเนินการคัดเลือกสถาบัน
การเงินด้วยวิธีการประมูล ตามความเห็นของ กค. 
   สาระส าคัญของเรื่อง 
   คค. รายงานว่า 
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   1. รฟท. ประสบปัญหาขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 รฟท. คาดการณ์ว่าจะมีเงินสดรับ 
46,370.67 ล้านบาท และเงินสดจ่าย 57,970.67 ล้านบาท โดยมีเงินสดยกมาจากปี 2563 จ านวน 100 ล้านบาท 
ส่งผลให้ รฟท. ขาดเงินสดไว้ใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 11,500 ล้านบาท จึงจ าเป็นต้องกู้เงินจ านวน 
11,500 ล้านบาท เพ่ือให้มีเงินสดหมุนเวียนในการใช้จ่ายด าเนินงาน การลงทุน การจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญ และ         
การช าระหนี้เงินกู้ โดย รฟท. คาดว่าจะเริ่มขาดเงินในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 นอกจากนี้ รฟท. มีความ
จ าเป็นต้องกู้เงินระยะสั้น เพ่ือให้มีวงเงินส ารองไว้ใช้เสริมสภาพคล่องโดยท าสัญญาเงินกู้ระยะสั้น วงเงิน 800               
ล้านบาท ด้วยวิธีการประมูลตามความเห็นของ กค. 
   2. รฟท. จะเป็นผู้รับภาระต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน และ กค. ค้ าประกันการ           
กู้เงิน รวมทั้งพิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้ วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสม ส าหรับการขอ
ยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียมการค้ าประกันเงินกู้ตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ค้ าประกันของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 รฟท. จะด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ 
คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีมติเม่ือวันที่ 1 เมษายน 2563 เห็นชอบกสรกู้เงินดังกล่าวแล้ว 
   3.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กค. [ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)] คค. สศช. และ             
ส านักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาแล้วเห็นชอบและไม่ขัดข้อง   
 
11. เรื่อง การขอปรับแผนงานและงบประมาณในการด าเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ              
สู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ ดังนี้ 
   1. เห็นชอบการขอปรับแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายที่ออกแบบเพ่ือทดแทนการยกเลิก
ระบบ Phetchaburi-Sriracha (PS) ภายใต้กิจกรรมย่อยที่ 1 และแผนงานก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ า Asia Direct 
Cable (ADC) ภายใต้กิจกรรมย่อยที่ 3 โดยงบประมาณการด าเนินการดังงกล่าวคงอยู่ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
กิจกรรม งบประมาณตลอดทั้งแผน

เดิมตามมติ ครม. 
(19 ม.ค. 2559 

และ 1 ส.ค. 2560) 

ประมาณการงบประมาณตลอด
ทั้งแผนที่ขอปรับใหม่ 

กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมความจุ
โครงข่ายเชื่อมโยงไปยังชายแดนฯ ขนาดความจุ
รวม 2,300 Gbps 

2,100 2,213.87 

กิจกรรมย่อยที่ 2 การขยายความจุโครงข่าย
เคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศของระบบที่มีอยู่ 
1,770 Gbps 

720 573.13 

กิจกรรมย่อยที่ 3 การร่วมก่อสร้างระบบเคเบิลใต้
น้ า ADC เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้งานวงจร 200 
Gbps 

2,180 2,180.00 

รวม 5,000 4,967.00 
   2. เห็นชอบการปรับแผนการด าเนินโครงการ ASEAN Digital Hub ในกิจกรรมย่อยที่ 1 ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ท าให้ระบบ
เคเบิลใต้น้ า PS ไม่สามารถใช้งานได้ตามแผนที่ได้ออกแบบไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงโครงข่ายซึ่งมีผลกระทบ
ต่อวงเงินงบประมาณและระยะเวลาด าเนินงาน และกิจกรรมย่อยที่ 3 การลงทุนก่อสร้างระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น้ า
เส้นใหม่มีกรอบระยะเวลาตามสัญญาก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ า ADC ที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ               
โดยขอขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการกิจกรรมย่อยท่ี 3 จากปี พ.ศ. 2563 เป็น พ.ศ. 2565 
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   สาระส าคัญของเรื่อง 
   เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (19 มกราคม 2559 และ  1 สิงหาคม 2560) เห็นชอบโครงการยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกิจกรรมที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพโคร งข่าย
อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital 
Hub) วงเงิน 5,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ซึ่งต่อมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด มหาชน 
(บมจ. กสท) ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินโครงการแทนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) แจ้งว่ามี
ปัญหาในกิจกรรมย่อยที่ 1 และ 3 ดังนี้ 

กิจกรรมย่อย ปัญหา 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 การจัดหา
อุปกรณ์เพ่ิมความจุโครงข่าย
เชื่อมโยงไปยังชายแดน ขนาด
ความจุรวม 2,300 Gbps 

แนวสายเคเบิลใต้น้ า Phetchaburi-Sriracha (PS) ได้รับผลกระทบจาก
โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 จึงต้องรื้อแนวสายเคเบิ้ล PS แล้ว
สร้างเส้นทางใหม่ทดแทน 

กิจกรรมย่อยท่ี 3 การร่วม
ก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ า ADC 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้งาน
วงจร 200 Gbps 

มีการลงนามในข้อตกลง ADC ซ่ึงเง่ือนไขการด าเนิตนงานภายหลังลงนามจะ
ด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 32 เดือน และ บมจ. กสท จ าเป็นต้องมี
ระยะเวลาในการตรวจรับอีกประมาณ 2 เดือน ท าให้จ าเป็นต้องขยายระยะเวลา
โครงการถึงปีงบประมาณ 2565  

ดังนั้น ดศ. ได้ขอให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ปรับแผนการด าเนินการของกิจกรรมย่อยที่ 1 
และกิจกรรมย่อยที่ 3 สรุปดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
กิจกรรม วงเงินงบประมาณ กรอบระยะเวลา 

ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  

(19 มกราคม 2559  
และ  

1 สิงหาคม 2560) 

ดศ. ขอความ 
เห็นชอบในครั้งนี้ 

ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  

(19 มกราคม 2559  
และ  

1 สิงหาคม 2560) 

ดศ. ขอความ 
เห็นชอบในครั้งนี้ 

กิจกรรมย่อยท่ี 1  2,100 2,213.87* ปี 2560 – ปี 2561 จนถึงปี 2563 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 2,180 2,180 ปี 2560 – ปี 2563 จนถึงปี 2565 
*แม้ว่าการปรับกรอบวงเงินของกิจกรรมย่อยที่ 1 ในครั้งนี้จะท าให้วงเงินเพ่ิมขึ้น 113.87 ล้านบาท แต่เนื่องจาก
กิจกรรมย่อยที่ 2 ที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วใช้งบประมาณต่ ากว่าวงเงินที่ก าหนดไว้ 146.87 ล้านบาท จึงท าให้
วงเงินของโครงการในภาพรวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 4,967 ล้านบาท (2,213.87 + 573.13 + 2,180) ยังคงอยู่ภายใต้
กรอบวงเงินจ านวน 5,000 ล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ 
   คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 
กรกฎาคม 2563 ได้รับทราบการขอปรับแผนงานและงบประมาณในการด าเนินโครงการดังกล่าว ประกอบกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นชอบ/ไม่มีข้อขัดข้อง 
 
12. เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีพุธศิลาทอง 
ที่จังหวัดตรัง 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอผ่อนผันให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีพุธศิลาทอง ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ า
ชั้นที่ 1 บี เพ่ือท าเหมืองแร่ ตามค าขอประทานบัตรที่ 2/2557 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิการยน 2532 
และวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ โดยให้ อก. (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่) ด าเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณา
อนุญาตประทานบัตรต่อไป 
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   สาระส าคัญของเรื่อง 
   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีพุธศิลาทอง ได้ยื่นค าขอประทานบัตรที่ 2/2557 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรม ชนิด
หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ต าบลเขาขาว อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เนื่อที่ 168 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา ซึ่ง
เป็นการขอประทานบัตรในพื้นที่ประทานบัตรเดิมเต็มทั้งแปลงที่ครบก าหนดสิ้นอายุแล้วเม่ือวันที่  24 มีนาคม 
2562 โดยได้มีการด าเนิการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและผ่านการพิจารณาของหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องด้วยแล้ว  ทั้ งนี้  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิจารณาแล้วเห็นด้วย/ไม่ขัดข้อง 
 
13. เรื่อง ขออนุมัติในหลักการเตรียมความพร้อมโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ าเพชรบุรีตอนล่างอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบหลักการเตรียมความพร้อมโครงการบรรเทาอุทกภัยพ้ืนที่ลุ่มน้ าเพชรบุรี
ตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้ถูกต้อง เป็น ไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้รับ
ความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณด าเนินการศึกษาแนวทางเลือก
ของแหล่งเงินนอกเหนือจากงบประมาณในการด าเนินโครงการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติก่อน
เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  โครงการบรรเทาอุทกภัยพ้ืนที่ลุ่มน้ าเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี
เป็นโครงการส าคัญท่ีจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเพชรบุรีโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าลงสู่
อ่าวไทย เนื่องจากที่ผ่านมาระบบการระบายน้ าในพ้ืนที่ยังไม่มีความต่อเนื่อง จึงท าให้ขาดประสิทธิภาพ รวมถึงเพ่ือ
เป็นแหล่งน้ าต้นทุนเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภค สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า             
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยกรมชลประทานจะด าเนินการปรับปรุงคลองระบายน้ าสายที่ 1 (D1) และคลองส่งน้ า
สายใหญ่ฝั่งขวา 1 (RMC1) ให้สามารถระบายน้ าลงสู่อ่าวไทยรวมทั้งสิ้น 550 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างการส ารวจ – ออกแบบรายละเอียดโครงการฯ ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถเริ่มก่อสร้างโครงการฯ ได้เร็วขึ้น 1 ปี 
(จากแผนเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เสนอขอ
อนุมัติหลักการในการเตรียมความพร้อมโครงการฯ เพื่อกรมชลประทานจะได้ด าเนินการ ดังนี้ (1) กระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการส ารวจ – ออกแบบรายละเอียดและชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ที่
ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และ (2) กระบวนการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง และงานเตรียมความ
พร้อมเพ่ือก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 
มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว และเม่ือกรมชลประทานด าเนินการเตรียมความพร้อมแล้วเสร็จให้เสนอโครงการ          
ต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานและ
วงเงินงบประมาณในการด าเนินการก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง โดยคาดว่าจะสามารถเสนอคณะรัฐมนตรีและเริ่มงาน
ก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
14. เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณจาก
รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้กันเงินไว้และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน มาด าเนินรายการค่าซื้อที่ดิน 
ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมชลประทานปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณจากรายการที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและได้กันเงินไว้ตามระเบียบ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562) ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่              
30 กันยายน 2563 จ านวน 16 รายการ วงเงินรวม 1 ,059.19 ล้านบาท มาด าเนินการในงบลงทุน ที่ดินและ
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สิ่งก่อสร้าง รายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จ านวน 9 รายการ วงเงินรวม 1 ,059.19 ล้าน
บาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้กรมชลประทานปรับแผน                
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2558 – 2562 ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 16 รายการ มาด าเนินการใน
งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน และค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดินจ านวน 9 รายการ 
วงเงินรวม 1,059.19 ล้านบาท เพ่ือให้สามารถใช้จ่ายเงินดังกล่าวได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

จากเดิม 16 รายการ วงเงิน 1,059.19 ล้านบาท เปลี่ยนเป็น 9 รายการ วงเงิน 1,059.19 ล้านบาท 
1) ระบบชลประทาน จ านวน 2 รายการ ที่จังหวัด
ล าปางและปราจีนบุรี 
2)  เขื่ อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อม
ส่วนประกอบอ่ืน  จ านวน 2 รายการ ที่จังหวัด
เชียงรายและพะเยา 
3) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา จ านวน 3 รายการ ที่
จังหวัดเชียงราย สุราษฎร์ธานี และพะเยา 
4) งานคลองส่งน้ าและคลองระบายน้ าพร้อม
อาคารประกอบ และปรับปรุงระบบส่งน้ า จ านวน 
4 รายการ ที่จังหวัดชลบุรี นครศรีธรรมราช 2 แห่ง 
และพิษณุโลก 
5) สถานีสูบน้ าพร้อมอาคารประกอบ จ านวน 5 
รายการ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 3 แห่ง และสงขลา 2 
แห่ง 

1) โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย จ านวน 2 รายการ 
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและชุมพร 
2) โครงการอ่างเก็บน้ า จ านวน 7 รายการ ที่จังหวัดพัทลุง 
สุโขทัย มุกดาหาร แพร่ นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และจันทบุรี 

 
 
15. เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 เอ เพื่อต่ออายุประทานบัตรท าเหมืองแร่ของบริษัท                 
ซีวิลเอนจีเนียริง จ ากัด ที่จังหวัดสระบุรี 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 เอ เพ่ือต่ออายุประทาน
บัตรท าเหมืองแร่ตามค าขอต่ออายุประทานบัตร ที่ 7/2557 (ประทานบัตรที่ 28034/15723) ของบริษัท ซีวิลเอน
จีเนียริง จ ากัด ที่จังหวัดสระบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 และ 
6 กุมภาพันธ์ 2544 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอโดยเมื่อหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่อนุญาตให้เข้าท า
ประโยชน์ในพ้ืนที่แล้ว ให้ อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ด าเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตาม
ขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรต่อไป 
   สาระส าคัญของเรื่อง  
   อก. รายงานว่า 
   1. บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จ ากัด เป็นผู้ถือประทานบัตรที่ 28034/15723 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2548 ตั้งอยู่ที่ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 235 ไร่ 41 ตารางวา มีอายุประทานบัตร 10 ปี และต่อมาได้รับอนุญาตให้เพ่ิมชนิดแร่
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างลงในประทานบัตรอีกชนิดหนึ่งเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 โดย
ครบก าหนดสิ้นอายุแล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ซึ่งการออกประทานบัตรดังกล่าวได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
มาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ าภาคตะวันตก ภาคกลาง และลุ่มน้ าป่าสัก กรณีแหล่งแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์โดยเจ้าของโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดในรายงานฯ อย่างเคร่งครัดตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 
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   2. บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จ ากัด ได้ยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตรที่ 7/2557 ชนิดแร่อุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างในพื้นที่ประทานบัตรเดิมทั้งหมดของบริษัทฯ 
ซึ่งครบก าหนดสิ้นอายุแล้วดังกล่าว 
   3. การด าเนินการในขั้นตอนนี้ไม่ได้เป็นการพิจารณาอนุญาตให้ท าเหมืองแร่แต่เป็นการ
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 เอ  
 
16. เรื่อง  ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาและผลกระทบ
จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย                  
การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน  สภาผู้แทนราษฎร  ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป  
  เรื่องเดิม  
  1. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) ได้เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา 
เรื่อง ปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของ
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎรมาเพ่ือด าเนินการ โดย
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้มีข้อสังเกต รวม 3 ประเด็น 
ได้แก่ 1) ความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562                           
2)  การค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก่อให้ เกิดความไม่ป็นธรรมและมีผลกระทบต่อประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการ และ 3) การแก้ไขเพิ่มเติมและการบังคับใช้กฎหมาย 
  2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในขณะนั้นสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
พิจารณาแล้ว มีค าสั่งให้ กค. เป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกล่าวไป 
พิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(สคก.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะของข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าว 
และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  ข้อเท็จจริง  
  กค. เสนอว่ า ได้ร่ วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาข้อสัง เกตของ
คณะกรรมาธิการฯ แล้ว สรุปผล ดังนี้  
  1. ความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กค. 
และ มท. ได้ด าเนินการยกร่างกฎหมายล าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ต้อง
ประกาศใช้ส าหรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 18 ฉบับ ซึ่งปัจจุบันได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วและในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีความแตกต่างจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษี
บ ารุงท้องที่ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ใช้จัดเก็บในอดีต ได้มีกฎหมายก าหนดทั้งในส่วนของนิยามของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ผู้เสียภาษี การก าหนดฐานภาษี การค านวณมูลค่ าฐานภาษีและค่าภาษี รวมถึงขั้นตอนและ
กระบวนการทางปฏิบัติไว้ในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินฯ และกฎหมายล าดับรองฉบับต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงจะท า
ให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีความเป็นธรรมทางภาษีสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
  2. การค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและมีผลกระทบต่อ
ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการ เนื่องจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อปท. 
แต่ละแห่งได้ก าหนดเองท าให้ฐานภาษีไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี และเกิดความลักลั่นในการ
จัดเก็บภาษี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม จึงได้จัดเก็บจากฐานมูลค่าทรัพย์สินที่ค านวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ของ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ประเมินโดยกรมธนารักษ์ซึ่งมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งแก้ไขข้อบกพร่องของภาษี
โรงเรือนและที่ดินที่ถูกยกเลิกไป   และผลจากการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีฐานทรัพย์สินจากภาษีโรงเรือนและ
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ที่ดินเดิมซึ่งเก็บภาษีจากค่าเช่า และภาษีบ ารุงท้องที่ซึ่งเก็บภาษีจากราคาปานกลางที่ดินปี 2521-2524 มาเป็น               
การจัดเก็บภาษีจากมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบัน จะส่งผลให้ อปท. มีรายได้รวมทั้งประเทศเพ่ิมขึ้น                
แต่จะท าให้ภาระภาษีของผู้เสียภาษีแต่ละรายจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยช าระในอดีต โดยจะมีภาระภาษีทั้ง
เพ่ิมขึ้น ลดลง หรือใกล้เคียงกับภาระภาษีเดิม ดังนั้น การพิจารณาผลกระทบต่อประชาชน ผู้ประกอบการ และ อปท. 
จึงไม่ควรพิจารณาผลกระทบเปรียบเทียบเป็นกรณีเฉพาะราย แต่ควรพิจารณารายได้ในภาพรวมเป็นส าคัญ 
  3. การแก้ไขเพิ่มเติมและการบังคับใช้กฎหมาย กค. และ มท. ได้เตรียมการเพ่ือรองรับและแจ้งให้ 
อปท. รับทราบ หลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบกฎหมายในเดือนพฤศจิกายน 2561 แล้ว เพ่ือให้ 
อปท. และประชาชนผู้เสียภาษีมีระยะเวลาในการเตรียมตัวซึ่ง กค. และ มท.ได้จัดให้มีประชาสัมพันธ์และให้ความรู้
อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี ตั้งแต่การจัดท าคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ การน าหลักการกฎหมายล าดับ
รองมาให้ความรู้แก่ อปท. ทั่วประเทศ ตลอดจนประชาชนและผู้ประกอบการ 
 
17. เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในการบริหารจัดการงบประมาณโครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในการบริหาร
จัดการงบประมาณโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ตามที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอ และให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อไป โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และส านักงบประมาณ (สงป.) ไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินการด้วย 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานว่า  
  1. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ศึกษาปัญหาการทุจริตในการบริหารจัดการงบประมาณโครงการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ โดยพบว่าปัญหาการกระท าทุจริตดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินโครงการและสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาการรั่วไหลของงบประมาณงบเงินอุดหนุนที่เกิดจากการกระท า
ทุจริตในหลายขั้นตอน ดังนั้นส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 และเอกสารแนบท้ายประกาศ                
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  

ประเด็น รายละเอียด 
การบริหารงบประมาณ เปลี่ยนแปลงผู้มีอ านาจ/ผู้รับผิดชอบในการบริหารงบประมาณของโครงการ 

จากเดิม คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่งผลให้วิธีการบริหารงบประมาณต้องด าเนินการภายใต้ระเบียบและข้อบังคับที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติเป็นส าคัญ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ ปรับปรุงวิธีการจ่ายเงินโดยให้ใช้ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านบัญชีธนาคาร
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการลดการถือครองเงินสด 

  2. คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า ถึงแม้กรณีการทุจริตตามกรณีศึกษาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขแล้ว 
แต่เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจึงได้พิจารณาประเด็นปัญหาที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการทุจริตและได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริต โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ 
ดังนี้ 

ปัญหา/
ความเสี่ยง

ต่อการ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
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ทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้น 

1. ระบบการจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ และการอนุมัติโครงการ เช่น 
1) ไม่มีแนว
ทางการ
วิเคราะห์
หรือการ
ประเมิน
ความเสี่ยง
ต่อการ
ทุจริตใน
โครงการที่
จะขอรับ
การ
สนับสนุน
งบประมาณ 

ให้ สปสช. ก าหนดแนวทางหรือรูปแบบการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  

2) ความ
เสี่ยงจาก
การอนุมัติ
โครงการใน
ลักษณะที่
อาจ
ก่อให้เกิด
ผลประโยช
น์ทับซ้อนได้ 
เช่น การ
อนุมัติ
โครงการ
ให้แก่ผู้
ใกล้ชิดกับ
คณะกรรมก
ารกองทุน
ระดับ
ท้องถิ่น 
เป็นต้น 

ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่พิจารณาความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

3) ไม่มีแนว
ทางการ
วิเคราะห์
ผลลัพธ์การ
ใช้
งบประมาณ
โดย
เปรียบเทีย
บกับต้นทุน

ให้ สปสช. วางแนวทางการด าเนินการวิเคราะห์ที่ไม่ซับซ้อนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
อนุมัติโครงการ โดยพิจารณาทั้งมิติด้านการเงินและมิติเชิงสังคม และความเท่าเทียมกันในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุข 
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ที่ใช้ไป 
(Cost-
Benefit 
Analysis) 
ท าให้
โครงการ
บางอย่าง
อาจไม่มี
ความคุ้มค่า 
4) การ
อนุมัติ
แผนงาน/
โครงการไม่
เชื่อมโยงกับ
เป้าประสงค์ 
แนวทาง 
และวิธีการ
ในแผน
ระดับ
ท้องถิ่น เช่น 
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
แผนสุขภาพ
ชุมชน เป็น
ต้น ซึ่งต้อง
เป็นส่วน
หนึ่งในแบบ
ค าขอรับ
การจัดสรร
งบประมาณ 
ท าให้มี
โอกาสเสี่ยง
ต่อการ
อนุมัติ
โครงการที่
ผิด
วัตถุประสง
ค์หรือ
ซ้ าซ้อนกับ
การ
ด าเนินการ
ของ
หน่วยงาน
อ่ืน 

ให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่พิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ 
โดยต้องเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ แนวทาง และวิธีการที่ปรากฏในแผนระดับท้องถิ่น และให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในแบบค า
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
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2. ระบบการบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้งบประมาณ เช่น 
1) ผู้ปฏิบัติ
ขาดความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
แนว
ทางการ
ปฏิบัติที่
ถูกต้อง 

ให้ สปสช. รว่มกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) ให้ความรู้ซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

2) 
เจ้าหน้าที่
ขาดความ
ตระหนัก
และมีความ
จงใจ โดย
อาศัย
ช่องว่างของ
กฎหมาย
เพ่ือกระท า
การทุจริต 

ให้ มท. มีหนังสือเวียนเพื่อเน้นย้ าแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่ผู้ปฏิบัติ รวมทั้งชี้ให้เห็นโทษที่จะ
ได้รับหากมีการทุจริต 

3) 
คณะกรรมก
ารกองทุนฯ 
ขาดการ
ประชาสัมพั
นธ์เชิงรุกให้
ประชาชน
ทราบถึง
การ
ด าเนินงาน
ของกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ ส่งผล
ท าให้ขาด
การมีส่วน
ร่วมในการ
แจ้งเบาะแส
การทุจริต 

ให้ สปสช. น าข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณมาสรุปเป็นอินโฟกราฟิก และเผยแพร่ให้แก่
สาธารณะ และให้คณะกรรมการกองทุนฯ ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เพ่ิมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้
ประชาชนทราบถึงการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่และเพ่ือให้มี
ส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริต 

3. ระบบการติดตามและประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินโครงการ เช่น 
1) การ
รายงานผล

ให้ สปสช. และคณะกรรมการกองทุนฯ ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เพิ่มข้อมูลการรายงานข้อเท็จจริง 
รวมทั้งก ากับติดตามให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามที่กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องก าหนด 
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การด าเนิน
โครงการยัง
ไม่ชัดเจน 
เช่น การ
รายงาน
ข้อมูลไม่
ตรงกับ
ความเป็น
จริงท าให้ผู้
ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ขาดข้อมูลที่
จ าเป็นใน
การ
ตรวจสอบ 
2) การ
รายงาน
ความ
คืบหน้าการ
ด าเนิน
โครงการไม่
มีความ
ต่อเนื่อง ท า
ให้การ
ติดตามการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
ไม่มี
ประสิทธิภา
พเท่าท่ีควร 

ให้ สปสช. เพิ่มระบบการแจ้งเตือนการรายงานผลหรือเพ่ิมช่องทางการรายงานผ่านทางระบบออนไลน์ 
และให้ สปสช. งดการสนับสนุนงบประมาณในกรณีท่ีหน่วยงานไม่รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

3) ขาด
ช่องทางการ
รายงานผล
การด าเนิน
โครงการที่
ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ
ด้วย
ภาพถ่าย
หรือภาพวีดิ
ทัศน์  

ให้ สปสช. ปรับปรุงระบบการรายงานผลการด าเนินแผนงาน/โครงการ ควรมีการรายงานด้วยภาพถ่าย
หรือวีดิทัศน์ภาพการด าเนินการจริง 

4) ขาด
ช่องทางให้ผู้

ให้ สปสช. ก าหนดแนวทางท่ีจะท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการสามารถร่วมประเมินผลประโยชน์
ที่ได้รับจากโครงการ และให้ สปสช. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
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มีส่วนได้
ส่วนเสียกับ
โครงการเข้า
มามีส่วน
ร่วม
ประเมินผล
โครงการ 

ทันสมัย 

 
18. เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ระยะที่ 3  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ระยะที่ 3 ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอ และให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน 
ป.ป.ท.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกับส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณาด าเนินการให้เป็นไป
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงาน ป.ป.ท. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาข้อเสนอแนะเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ระยะที่ 3 ให้เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เห็นว่า ข้อเสนอแนะระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ เช่น ความไม่สอดคล้อง
ของปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข การขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานและการขาดระบบการติดตามและ                 
การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงวิเคราะห์ข้อเสนอแนะขององค์กรเพ่ือความ
โปร่งใสนานาชาติ และวิเคราะห์รายละเอียดเชิงลึกของ 9 แหล่งข้อมูลที่องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติน ามาใช้ใน
การค านวณคะแนน CPI โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะและได้มอบหมายให้มีหน่วยงานหลัก               
เพ่ือด าเนินการในประเด็นต่าง ๆ  
 
19. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การท างานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งท่ี 16 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From 
Home) และการเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 16 ตามที่ส านักงาน ก.พ. 
เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง   
   ส านักงาน ก.พ. ได้รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และ
การเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 16 โดยข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 
2563 ซึ่งได้รับข้อมูลจาก 147 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 99 ของทั้งหมด (148 ส่วนราชการ) สรุปได้ ดังนี้ 
  1. การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งส่วนของราชการ ส่วนราชการมีการมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ในสถานที่ฯ ตามปกติเพ่ิมมากขึ้น (82 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 56) ( เพ่ิมขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมี 81              
ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 55) และส่วนราชการก าหนดให้บุคลากรเหลื่อมเวลาในการท างานเป็น 3 ช่วงเวลาลดลง 
(76 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 52) (ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมี 79 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 54) 
  
   2. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work From Home) ส่วนราชการมอบหมายให้
บุคลากรปฏิบัติงานนอกสถานที่ฯ ลดลง (65 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 44) (ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมี             
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66 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 45) โดยในจ านวนนี้มี 16 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 11 มอบหมายให้บุคลากรทุก
คนปฏิบัติงานนอกสถานที่ฯ (ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา) 
 
20. เรื่อง รายงานสภาพการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานในราชการพลเรือนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสภาพการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานในราชการพลเรือนในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 2 เรื่อง ตามท่ีส านักงาน ก.พ.เสนอ  
  ส านักงานกพ. รายงานว่า  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30  มิถุนายน 2563 มีมติให้ทุก
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการด าเนินการจ้างงานในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบเพ่ือ
รองรับแรงงานที่ว่างงานจ านวนมาก เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) นั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ส านักงาน ก.พ. ได้ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจ้างงานบุคลากรภาครัฐในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็น
เรื่องที่มีความส าคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ  และบรรเทาสถานการณ์การว่างงานภายในประเทศของผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณฯ์ ซึ่งมีแนวโน้มของผู้ว่างงานเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งผู้ที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษาและอยู่ระหว่างหางานท า 
ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานและ/หรือผู้ที่ถูกเลิกจ้างงานจากภาคส่วนอื่น จึงจ าเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบและ
สั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
  ผลการด าเนินการของส านักงาน ก.พ. 
  เรื่องท่ี 1  เรื่อง รายงานสรุปเรื่องการด าเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป                 
(ภาค ก.) 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน ก.พ. ได้วางแผนและเตรียมการจัดสอบภาค ก. ซึ่งถือว่าเป็น
ขัน้ตอนแรกของการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีผู้สนใจ
สมัครสอบ จ านวน 500,000 คน และจะจัดด าเนินการสอบ ในวันที่ 27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์สอบทั่วประเทศ 15 
แห่ง โดยส านักงาน ก.พ ได้ค านึงถึงการจัดระบบการสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยแล้ว รวมทั้งจัดให้มีการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 18-22 
กันยายน 2563 ณ ศูนย์สอบทั่วประเทศ 9 แห่ง ซึ่งมีผู้สมัครสอบ จ านวน 21,723 คน  รวมผู้สมัครสอบภาค ก. ทั้งสิ้น 
521,723 คน นอกจากนี้ ยังได้เตรียมแผนด าเนินการสอบเพ่ิมเติมส าหรับผู้สมัครสอบภาค ก. ซึ่งยังไม่สามารถช าระ
เงินได้เนื่องจากที่นั่งสอบเต็ม จ านวน 95,610 คน โดยคาดว่าจะด าเนินการจัดสอบให้กับผู้สมัครสอบที่เหลืออยู่
ดังกล่าวได้ประมาณเดือนมกราคม 2564 
  อย่างไรก็ดี กรณีท่ีส่วนราชการมีอัตราว่างและประสงค์จะสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นการเฉพาะ สามารถด าเนินการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) และ/หรือการสอบ
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) โดยรับสมัครจากผู้ที่ยังไม่มีผลการสอบภาค ก. ก่อนได้และเมื่อ
ด าเนินการสอบภาค ข. และภาค ค. แล้วเสร็จ ส านักงาน ก.พ. จะจัดสอบภาค ก. พิเศษ ให้แก่ส่วนราชการ เพื่อจะได้
ด าเนินการประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และบรรจุเข้ารับราชการต่อไป ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ที่สนับสนุนการจ้างงานของส่วนราชการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
  เรื่องท่ี 2 แนวทางเพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ด้วยระบบพนักงานราชการ 
  ปัจจุบันภาครัฐมีรูปแบบการจ้างงานแบบสัญญาจ้างที่หลากหลาย ทั้งการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกองทุนตามระเบียบกระทรวงการคลัง หรือการจ้างพนักงานตามระเบียบของส่วนราชการ เช่น  พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข  (พกส.) พนักงานจ้างของท้องถิ่น และพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยระบบพนักงาน
ราชการเป็นการจ้างงานแบบสัญญาจ้างอีกรูปแบบหนึ่งตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2547 ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความทันการณ์ของการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติตเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านกลไกการจ้างงาน อีกทั้งการสนับสนุนให้ส่วนราชการสามารถบริหารจัดการเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามความจ าเป็นของภารกิจได้ โดยไม่มีผลผูกพันค่าใช้จ่ายระยะยาวแล้ว คณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ (คพร.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 จึงมีมติเห็นชอบแนวทางการเพ่ิมโอกาส
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ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ด้วยระบบ
พนักงานราชการ เพ่ือช่วยบรรเทาสภาวะเศรษฐกิจ การว่างานภายในประเทศ เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการจ้าง
งานให้กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาและอยู่ระหว่างการหางานท า ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน และหรือผู้ที่ถูกเลิกจ้างจากภาค
ส่วนอื่นมีโอกาสได้รับการจ้างงานและสั่งสมประสบการณ์การท างานในหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเพ่ือให้ส่วนราชการได้
สรรหาบุคลากรคุณภาพเพ่ือปฏิบัติภารกิจที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล ภารกิจตามยุทธศาสตร์ หรือ
ภารกิจส าคัญอ่ืนของส่วนราชการ โดยมีหลักการส าคัญ คือ ไม่ใช่การจ้างงานประจ า เป็นการจ้างงานระยะสั้น และ
บรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ คพร.จะพิจารณาจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการเป็นกรณี
พิเศษให้แก่ส่วนราชการเพื่อจ้างพนักงานราชการได้ไม่เกิน 2 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565) เน้นการ
กระจายการจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่ ตลอดจนก าหนดรูปแบบการจ้าง อัตราค่าตอบแทน วิธีการสรรหาและการ
บริหารการจ้างป็นการเฉพาะ เพ่ือให้ส่วนราชการด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 
  ทั้งนี้ การด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างงานพนักงานราชการและจัดสรรให้แก่ส่วนราชการตามความจ าเป็น โดยอาจพิจารณาน า
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ส่วนราชการได้รับจัดสรรมาใช้ หรือขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากรัฐบาลเพ่ือ
ด าเนินการเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ ในการบริหารงานพนักงานราชการให้น าแนวทางการให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD- 
19) มาใช้ เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น คล่องตัว และสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยไม่ส่งผลกระทบหรือเกิ ดผลเสียหาย                       
ต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน 
  บทสรุป 
  ส านักงาน ก.พ. คาดว่าการด าเนินการทั้งสองเรื่องดังกล่าวจะช่วยบรรเทาสภาพการณ์ว่างงาน
ภายในประเทศ โดยบรรจุบุคคลเข้ารับราชการประจ า ทั้งจากผู้ที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษาและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ว่างงาน/เลิกจ้างงาน ซึ่งภายหลังจากการด าเนินการสอบภาค ก. ในช่วงเดือนกันยายน 2563 จ านวน 521,723 คน 
แล้ว ส่วนราชการสามารถด าเนินการจัดสอบภาค ข. และภาค ค. เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการได้ ซึ่งจะมีต าแหน่ง
ว่างรองรับการจ้างงานประกอบด้วย อัตราข้าราชการตั้งใหม่ที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562-2563 ที่ยังไม่ได้บรรจุจ านวนประมาณ 20,000 อัตรา และอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวนประมาณ 8,900 อัตรา หรือพิจารณาใช้รูปแบบการจ้างงานแบบสัญญาจ้างเพ่ือ
บรรจุเป็นพนักงานราชการในอัตราว่างตามกรอบอัตราก าลังปกติ หรือกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการตามแนวทาง
ที่ คพร. เห็นชอบส าหรับการจ้างงานระยะสั้นไม่เกิน 2 ปี ซึ่งอาจบริหารจัดการได้จ านวนประมาณ 10,000 อัตรา 
 
21. เรื่อง ขอขยายเวลาการควบรวมกิจการของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ 
ดังนี้ 
  1. รับทราบความคืบหน้าการด าเนินการควบรวมกิจการของ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)                
(บมจ. ทีโอที) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม) ตามแผนการควบรวม
กิจการของ บมจ.ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม รวมทั้งประเด็นการได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ไปยังบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ ตาม
มาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการหารือข้อกฎหมาย               
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ 
  2. รับทราบการใช้ชื่อบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกิจการของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม โดยเมื่อจดทะเบียนจะใช้ชื่อว่า “บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)” และชื่อภาษาอังกฤษว่า 
“National Telecom Public Company Limited : NT Plc.” ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  3. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการควบรวมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ต่อไป
อีก 6 เดือน จากก าหนดเดิม 
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22. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การท างานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from 
Home) และการเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ ในสัปดาห์ช่วงระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 
2563 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
   สาระส าคัญ 
   รัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลังโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีจ านวน 55 แห่ง โดยผลสัมฤทธิ์ฯ ของรัฐวิสาหกิจในสัปดาห์ช่วงระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 
2563 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
   1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ (ปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักหรือสถานที่ตามที่
รัฐวิสาหกิจก าหนด) 
   รัฐวิสาหกิจ 14 แห่ง ยังคงด าเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง โดยมีรัฐวิสาหกิจ 41 แห่ง 
ที่ให้พนักงานกลับมาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามปกติแล้ว เท่ากับสัปดาห์ก่อนหน้า (ช่วงระหว่างวันที่ 10 – 14 
สิงหาคม 2563) ทั้งนี้ จากจ านวนพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดจ านวน 272,574 คน มีพนักงานและ
ลูกจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งจ านวน 12,439 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 5 
   2. การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ (การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา) 
   รัฐวิสาหกิจ 26 แห่ง ยังคงด าเนินนโยบายการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาเท่ากับสัปดาห์ก่อนหน้า               
(ช่วงระหว่างวันที่ 10 – 14 สงิหาคม 2563) โดยรัฐวิสาหกจิ 26 แห่ง มีช่วงเวลาเริ่มปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาตั้งแต่เวลา 
6.00 น. – 10.00 น. 
   3. แนวทางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ 
   รัฐวิสาหกิจที่ยังคงด าเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติงานทั้ง
เป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน ซึ่งรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีการก ากับ ติดตาม และ
บริหารผลการปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชัน Line ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการติดตามงานและการลงเวลา
ปฏิบัติงานที่องค์กรพัฒนาขึ้นเอง โดยรัฐวิสาหกิจยังคงใช้แอปพลิเคชัน Line มาสนับสนุนการปฏิบัติงานมากท่ีสุด 
ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งว่า ควรเตรียมอุปกรณ์และระบบเพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งให้เพียงพอ และควรพัฒนาระบบการปฏิบัติงานขององค์กรให้สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้งได้ ซึ่งรวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งควร
พิจารณาลักษณะงานที่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งเท่านั้น เช่น การให้บริการประชาชน และส าหรับงานอ่ืนที่
ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง ควรพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งแทน 
 
23. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 3 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น วงเงิน 883,422,500 บาท ให้ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าพ้ืนที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ส าหรับแก้ปัญหาการ            
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) ระยะที่ 3 ต่อไป ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ 
  สาระส าคัญ 
  1. ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ส าหรับคนไทยทุกคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศจะต้องเข้าพัก ณ พ้ืนที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State 
Quarantine) ทันทีเป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรีได้กรุณาสั่งการให้
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันจัดสถานที่/พ้ืนที่ส าหรับสั งเกตอาการเพ่ือใช้ในการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยการด าเนินการที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้
จัดตั้งพ้ืนที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) โดยใช้สถานที่ราชการจ านวน 2 แห่ง และโรงแรมเอกชน จ านวน 
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31 แห่ง รองรับผู้ที่ เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้า รับการกักกันตัวในพ้ืนที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State 
Quarantine) จ านวน 27,977 คน 
  2. การด าเนินการพ้ืนที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ที่ผ่านมา กระทรวงกลาโหมได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าพ้ืนที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ระยะที่ 1 
จ านวน 4,200 คน วงเงิน 95,221,620 บาท และระยะที่ 2 จ านวน 4,200 คน วงเงิน 97,647,694 บาท รวมจ านวน
ทั้งสิ้น 8,400 คน รวมวงเงินทั้งสิ้น 192,869,314 บาท 
  3. กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งประมาณการจ านวนคนไทยในต่างประเทศที่มีความประสงค์
เดินทางกลับประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่สถานเอกอัครราชทูต 
และสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกได้ส ารวจล่าสุดมีจ านวน 22,470 คน โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) มาตรการการผ่อนคลายการ
ควบคุมโรค และมาตรการทางเศรษฐกิจของประเทศต้นทาง 
  4. กระทรวงกลาโหมได้ด าเนินการจัดท าพ้ืนที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ส าหรับผู้ที่
เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ฯ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 27,977 คน โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดท าพ้ืนที่ส าหรับผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 แล้ว จ านวน 8,400 คน ตามข้อ 2 และจากประมาณการของกระทรวงการต่างประเทศ มี
คนไทยในต่างประเทศที่มีความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่                   
31 สิงหาคม 2563 จ านวน 22,470 คน ตามข้อ 3 ท าให้มผีู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้ารับการกักกันตัวใน
พ้ืนที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) แล้วรวมกับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ที่ยังไม่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดท าพ้ืนที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) รวมทั้งสิ้น จ านวน 
42,047 คน (27,977 – 8,400 + 22,470 คน) 
  5. กระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าพ้ืนที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State 
Quarantine) แล้ว แจ้งว่าค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ระยะที่ 3 วงเงิน 902,597,160 บาท ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าพ้ืนที่กักกันโรคแห่งรั ฐ (State 
Quarantine) ในส่วนของสถานที่เอกชน เป็นไปตามที่ขอตกลงกับกรมบัญชีกลางและไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน จึง
เห็นควรให้ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ รายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. 2562 ตามข้ันตอนต่อไป 
  6. กระทรวงกลาโหมได้มีหนังสือเรียนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เพ่ือขอให้พิจารณาการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น วงเงิน 902,597,160 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVD - 19) ระยะที่ 3 และส านักงบประมาณได้น ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาแล้ว มีบัญชา
เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม โดยส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น วงเงิน 883,422,500 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) ระยะที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563) ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าพ้ืนที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) 
จ านวน 41,514 คน โดยให้เบิกจ่ายในงบด าเนินงาน ประกอบด้วย 
      6.1 ค่าตอบแทนบุคลากร วงเงิน 32,692,400  บาท 
      6.2 ค่าเช่าที่พักและค่าอาหารของเจ้าหน้าที่ วงเงิน 91,411,200 บาท 
      6.3 ค่าเช่าที่พักและค่าอาหารของผู้ถูกกักกันโรค วงเงิน 747,252,000 บาท 
      6.4 ค่าวัสดุการแพทย์ วงเงิน 621,000 บาท 
      6.5 ค่าจ้างเหมา วงเงิน 8,493,000 บาท 
      6.6 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะในภารกิจ COVID -19 วงเงิน 2,952,900 บาท 
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ต่างประเทศ 
 
24. เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่  23                  
(23rd Meeting of the ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC Council) ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ครั้งที่ 23 (23rd Meeting of the ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC Council) เมื่อวันที่              
23 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เห็นชอบต่อ             
ร่างถ้อยแถลงร่วมส าหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23) ตามที่กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอ 
                   สาระส าคัญของการประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 ได้มีมติ
ร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
                   1. สนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและแนวคิดหลัก “แน่นแฟ้น
และตอบสนอง” และแผนงานส าคัญส าหรับประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ซึ่งรวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค ความแน่นแฟ้น และการแสวงหาผลประโยชน์จากโอกาส การส่งเสริม              
อัตลักษณ์อาเซียนและความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนกับประชาคมโลกใน
ด้านสันติภาพ ความม่ันคง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียน และการเพ่ิมพูนขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
ทางสถาบันของอาเซียน 
                   2. รับรองถ้อยแถลงร่วมส าหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน               
ครั้งที่ 23 และเห็นชอบให้เสนอเอกสารผลลัพธ์ส าคัญต่อผู้น าอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 จ านวน 
3 ฉบับ ได้แก่ 1) เอกสารที่เสนอเพ่ือรับรอง คือ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับโลก             
ที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน และ 2) เอกสารเพ่ือรับทราบ คือ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของสภาอาชีวศึกษาและ             
การฝึกอบรมแห่งอาเซียน และรายงานของคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่  23 ต่อที่
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 36 
                   3. รับทราบความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการประเมินผลแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ค.ศ. 2025 ในระยะครึ่งแผน และให้เสนอผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้น าอาเซียนในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 37 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 
                   4. รับทราบรายงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสส าหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าในประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องบูรณาการระหว่างสาขาและระหว่างสามเสาของประชาคมอาเซียน 
                   ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้หยิบยกประเด็นส าคัญแถลงต่อที่ประชุมฯ เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของ             
โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกอาเซียน จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมที่มี
ความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และควรเพ่ิมการรับรู้และสร้างการยอมรับต่อวิช าชีพ
สังคมสงเคราะห์ รวมทั้งควรมีการพัฒนากรอบการด าเนินงานหรือเวทีที่ เป็นทางการส าหรับการประชุม                     
ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนอาเซียน 
                   การประชุมคณะรัฐมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในครั้งต่อไป (ครั้งที่ 24) จะจัดขึ้นใน
เดือนตุลาคม 2563 ณ กรุงโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหรือผ่านระบบการประชุมทางไกล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
                   ส าหรับประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับหรือข้อสังเกตจากการประชุม เช่น ประเทศไทยได้มีโอกาส
น าเสนอมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาด้านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนผ่านการท างานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ การผลักดันนโยบายระหว่าง
ประเทศ ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากความร่วมมือต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ เช่น ด้านสิทธิสตรีและเด็ก                     
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านแรงงาน และด้านสาธารณสุข 
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แต่งตั้ง 
25. เรื่อง ขอปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาท าความตกลงว่าด้วย                
การขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจ า  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพ่ือพิจารณาท า
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจ า โดยตัด “ผู้แทน บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งด ารงต าแหน่งที่ปรึกษา” ออกจากคณะกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้องค์ประกอบอ่ืนและอ านาจหน้าที่
คงเดิม ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป  
  สาระส าคัญของเรื่อง   
  คค. รายงานว่า   
  1. ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการผู้แทนรัฐบาล
เพ่ือพิจารณาท าความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจ า ได้รายงาน คค. ว่า เห็นควร
ก าหนดการประชุมของคณะกรรมการดังกล่าวเพ่ือพิจารณาเรื่องส าคัญเร่งด่วนเกี่ยวกับการเจรจาการบินระหว่าง
ประเทศ และเรื่องส าคัญอ่ืน ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประสานความร่วมมือด้านการขนส่งทางอากาศกับองค์กร
หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
   2. โดยที่คณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีอ านาจหน้าที่และก าหนดท่าทีในการเจรจาท าความตกลงว่า
ด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศ แต่เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวมีผู้แทน บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษา ซึ่งปัจจุบัน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได้พ้นสภาพจาก
การเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับดูแลของ คค. แล้ว ดังนั้น เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ จึงเห็นควรตัด
ผู้แทน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งด ารงต าแหน่งที่ปรึกษา ออกจากคณะกรรมการดังกล่าว (เดิมมีคณะ
กรรมการฯ รวม 12 ต าแหน่ง)  
 
 
26. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง จ านวน 5 ราย เพ่ือทดแทนผู้ด ารงต าแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้  
  1. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  
   2. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ด ารงต าแหน่ง                   
รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง   
  3. นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง                        
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
  4. นายอดิศร นุชด ารงค์  รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ ง                           
อธิบดีกรมป่าไม้  
  5. นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง            
รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง  
   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง                 
เป็นต้นไป  
 
27. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหาร ระดับสูง จ านวน 5 ราย ดังนี้  
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  1. นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ (ประเภทบริหาร ระดับสูง) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม รับโอนเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (ประเภทบริหาร 
ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม เป็นการโอนไปด ารงต าแหน่งทดแทนต าแหน่งผู้เกษียณอายุ
ราชการ   
   2. นายสหกรณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับสูง) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน กระทรวงยุติธรรม เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (ประเภทบริหาร ระดับสูง) ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม เป็นการโอนไปด ารงต าแหน่งทดแทนต าแหน่งผู้เกษียณอายุราชการ   
  3. พันต ารวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อ านวยการสถาบัน (ประเภทบริหาร ระดับสูง) สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับสูง) กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นการโอนไปด ารงต าแหน่งแทนผู้ครองต าแหน่งเดิมซึ่งจะไปด ารงต าแหน่งรอง
ปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม   
  4. พันต ารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการ (ประเภทบริหาร ระดับสูง) ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน (ประเภทบริหาร ระดับสูง) สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เป็นการโอนไปด ารงต าแหน่งแทนผู้ครองต าแหน่งเดิมซึ่งจะไปด ารงต าแหน่งอธิบดี
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม  
  5. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ประเภทบริหาร ระดับสูง) ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับสูง) กรมราชทัณฑ์ 
กระทรวงยุติธรรม เป็นการโอนไปด ารงต าแหน่งทดแทนต าแหน่งผู้เกษียณอายุราชการ  
   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง                
เป็นต้นไป  
 
28. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งนายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษาการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ให้ด ารงต าแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง              
เป็นต้นไป  
 
29. เรื่อง การแต่งตั้งผู้อ านวยการองค์การคลังสินค้า  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอการแต่งตั้ง นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการองค์การคลังสินค้า ตามมติคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า ในการประชุมเมื่อวันที่            
29 กรกฎาคม 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไปแต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  
 
30. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ด าเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จ านวน 7 คน เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้ด ารง
ต าแหน่งครบวาระสามปี และให้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้   
  1. นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล     ประธานกรรมการ   
  2. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก าจร      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน   
  3. นางจินตนา พันธุฟัก       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน  
  4. รองศาสตราจารย์ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม  
  5. นายสุรพล ทิพย์เสนา       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย  
  6. รองศาสตราจารย์ลือชัย ศรีเงินยวง    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล  
  7. รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล  
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  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป  
 
31. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
กระทรวงการคลัง ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 4 ราย ดังนี้   
      1. ย้าย นายจ าเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) ส านักงาน
ปลัดกระทรวง ไปด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง   
       2. โอน นายพชร  อนันตศิลป์ อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสรรพสามิต ไปด ารงต าแหน่งอธิบดี          
(นักบริหารสูง) กรมศุลกากร  
       3. โอน นายลวรณ แสงสนิท ผู้อ านวยการ (นักบริหารสูง) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ไปด ารง
ต าแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสรรพสามิต   
      4. โอน นางวรนุช ภู่อ่ิม ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า (นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์ ไปด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) 
ส านักงานปลัดกระทรวง 
      ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง              
เป็นต้นไป  
 
32. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้ง นายอารัญ บุญชัย        
รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
33. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพ่ือเป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียนและเพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ดังนี้   
  1. นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ให้ด ารงต าแหน่งรอง
ปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง   
   2. นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า   
  3. นายวุฒิไร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมทรัพย์สิน                   
ทางปัญญา  
   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง                  
เป็นต้นไป  
 
34. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอการแต่งตั้งหม่อมหลวงปุณฑริก               
สมิติ ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป  
 
35. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งนายธนกร            
วังบุญคงชนะ ให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง ต าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี                  
(นายอนุชา นาคาศัย) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป  
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36. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง นายรณภพ    
ปัทมะดิษ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง  
 
37. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง นายเนวินธุ์                  
ช่อชัยทิพฐ์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง  
 
38. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
แต่งตั้ง นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวง (ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี (ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง) 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563              
เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
 

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


