สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

นางสาวสายใจ เกษสุวรรณ
นิติกร สำ�นักกฎหมาย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
				รายงานผลการด�ำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
(ฉบั
บที่ ..) พ.ศ. ....
				
				คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การแต่งตั้งและการด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
มี ข ้ อ สั ง เกตเห็ น สมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม เหตุ ผ ลประกอบร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารแต่ ง ตั้ ง
และการด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวมทั้งควรก�ำหนดให้ข้าราชการตุลาการ
ซึ่งมีอายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ ต้องเข้ารับการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมิน
สมรรถภาพควรที่จะมีการประเมินทั้งทางร่างกาย ซึ่งนอกจากการตรวจร่างกายโดยทั่วไปแล้ว
ควรมี ก ารตรวจความสามารถด้ า นการฟั ง และสายตา และการตรวจประเมิ น ด้ า นสุ ข ภาพจิ ต
โดยแพทย์ ผู ้ เชี่ ย วชาญเฉพาะทาง ตามที่ ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส� ำ นั ก งาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ
๒. ให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน�ำเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การแต่งตัง้ และการด�ำรงต�ำแหน่งผูพ้ พิ ากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติ
ในเรื่องนี้ในการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
๓. มอบหมายให้ส�ำนักงานศาลยุติธรรมรับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ไปพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตดังกล่าวและสรุปผลการพิจารณา
หรือผลการด�ำเนินการในภาพรวม แล้วส่งให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค�ำสั่งเพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
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				 รายงานผลการด� ำ เนิ น การตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
				 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีข้อสังเกตเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวมทั้งควรก�ำหนด
ให้ข้าราชการอัยการซึ่งมีอายุครบ ๖๕ ปี ต้องเข้ารับการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่และ
การประเมินสมรรถภาพควรทีจ่ ะมีการประเมินทัง้ ทางร่างกาย ซึง่ นอกจากการตรวจร่างกายโดยทัว่ ไปแล้ว
ควรมีการตรวจความสามารถด้านการฟังและสายตา และการตรวจประเมินด้านสุขภาพจิตโดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอัยการ ควรก�ำหนดให้มี
หลักเกณฑ์วา่ การกระท�ำใด ๆ อันมีลกั ษณะเป็นการหาเสียงเพือ่ ให้ขา้ ราชการอัยการลงคะแนนหรืองดเว้น
ลงคะแนนเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอัยการ ถือเป็นการ
ไม่ปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายอัยการ โดยในระหว่างทีย่ งั ไม่ได้แก้ไขพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ส�ำนักงานอัยการสูงสุดควรออกหลักเกณฑ์ในลักษณะดังกล่าว
เพื่อใช้บังคับไปพลางก่อน ตามที่ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ
๒. ให้สำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำ� เหตุผลของร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
ฝ่ า ยอั ย การ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... เป็ น เหตุ ผ ลของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ นเรื่ อ งนี้ ใ นการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
๓. มอบหมายให้ส�ำนักงานอัยการสูงสุดรับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปพิจารณาศึกษาแนวทาง
และความเหมาะสมของข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด�ำเนินการในภาพรวม
แล้วส่งให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่งเพื่อน�ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
รายงานผลการพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ รายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษา เรื่ อ ง การจั ด ท� ำ
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ    
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบรายงานผลการพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง การจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
โดยเห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....
ที่ให้มีคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ แต่ต้องปรับปรุงรายละเอียดอ�ำนาจหน้าที่ที่ทับซ้อน
กับหน่วยงานหลัก และการกระจายอ�ำนาจ ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ยกร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งได้จัดท�ำประชาพิจารณ์แล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เห็นชอบด้วย โดยเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค�ำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
และแจ้งให้ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
				รายงานผลการด� ำ เนิ น การตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    
			 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเห็นควรแก้ไขเหตุผลประกอบ
ร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวมทัง้ การได้มา
ซึ่ ง กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ป็ น ตุ ล าการศาลปกครองที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กจากตุ ล าการศาลปกครอง
ในคณะกรรมการต่าง ๆ สมควรที่ศาลปกครองจะพิจารณาก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพื่อให้
การเลือกกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ปราศจากการโน้มน้าวจูงใจด้วยวิธีการที่ท�ำให้การเลือกนั้น
ไม่เป็นกลาง ตามทีส่ ำ� นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ปฏิบตั หิ น้าทีส่ ำ� นักงานเลขาธิการสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
เสนอ
ก.ย. - ต.ค. ๖๐
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๒. ให้ ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี น� ำ เหตุ ผ ลของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
เป็นเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ในการประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไป
๓. มอบหมายให้ส�ำนักงานศาลปกครองรับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ไปพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณา
หรือผลการด�ำเนินการในภาพรวม แล้วส่งให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค�ำสั่งเพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
				ร่างพระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                       
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณา ก่อนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ต่อไป
กระทรวงการคลัง เสนอว่า
                    ๑. เนื่องจากประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุมาระยะหนึ่งและก�ำลังจะเข้าสู่การเป็น
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ รัฐบาลจึงมีนโยบายและมาตรการ
ทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นเร่งด่วนในการดูแลผูส้ งู อายุทมี่ รี ายได้นอ้ ยให้ได้รบั สวัสดิการทีจ่ ำ� เป็น ซึง่ การด�ำเนินการ
ตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ จ�ำเป็นต้องใช้เงินจ�ำนวนมากในระยะเวลาที่ก�ำหนด มิเช่นนั้น
จะไม่ ส ามารถด� ำ เนิ น นโยบายรั ฐ บาลให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อย่ า งไรก็ ดี
รายได้ของกองทุนผู้สูงอายุตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ในเรื่องดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการด�ำเนินการ
                    ๒. เพื่อด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะท�ำให้
ผูส้ งู อายุได้รบั สวัสดิการทีจ่ ำ� เป็น โดยเฉพาะผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งการความช่วยเหลือจากรัฐภายใต้การบริหาร
จัดการด้านการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อบรรเทาภาระงบประมาณแผ่นดินในระยะยาว
และลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง จึงสมควรแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อก�ำหนดให้กองทุนผู้สูงอายุมีอ�ำนาจจัดเก็บเงินบ�ำรุง
กองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วย
ภาษีสรรพสามิต รวมถึงเงินเบี้ยยังชีพที่มีผู้บริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อให้กองทุนมีรายได้เพียงพอ
ต่อการด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์                
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				ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
                    ๑. ก�ำหนดให้กองทุนมีอำ� นาจจัดเก็บเงินบ�ำรุงกองทุนจากผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีสรรพสามิต
ในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตในอัตราร้อยละ ๒ ของภาษี
ที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตและจัดสรรให้เป็นรายได้ของกองทุน
ปีงบประมาณละไม่เกินสี่พันล้านบาท
                    ๒. ก�ำหนดให้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็นผูด้ ำ� เนินการเรียกเก็บเงินบ�ำรุงกองทุน
เพื่อน�ำส่งเป็นรายได้ของกองทุน
          
๓. ก�ำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบ
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต มีหน้าที่ส่งเงินบ�ำรุงกองทุนตามอัตราที่ก�ำหนด
          
๔. ก�ำหนดให้ในกรณีทผี่ มู้ หี น้าทีเ่ สียภาษีสรรพสามิตในส่วนทีเ่ กีย่ วกับสินค้าสุราและยาสูบ
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ได้รับการยกเว้นหรือคืนภาษี ให้ได้รับการยกเว้นหรือคืนเงิน
บ�ำรุงกองทุนด้วย
          
๕. ก� ำ หนดให้ ใ นกรณี ที่ ผู ้ มี ห น้ า ที่ ส ่ ง เงิ น บ� ำ รุ ง กองทุ น ไม่ ส ่ ง เงิ น บ� ำ รุ ง กองทุ น หรื อ
ส่งภายหลังระยะเวลาที่ก�ำหนด หรือส่งเงินบ�ำรุงกองทุนไม่ครบตามจ�ำนวนที่ต้องส่ง นอกจากจะมี
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้เสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒ ต่อเดือนของจ�ำนวนเงิน
ที่ไม่ส่งหรือส่งภายหลังระยะเวลาที่ก�ำหนดหรือจ�ำนวนเงินที่ส่งขาดไปแล้วแต่กรณี นับแต่วันครบ
ก�ำหนดส่งจนถึงวันที่ส่งเงินบ�ำรุงกองทุน แต่เงินเพิ่มที่ค�ำนวณได้ มิให้เกินจ�ำนวนเงินบ�ำรุงกองทุน
และให้ถือว่าเงินเพิ่มนี้เป็นเงินบ�ำรุงกองทุนด้วย
				ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดเกีย่ วกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม พ.ศ. .... ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอและให้
ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณา ก่อนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติตอ่ ไป
				ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
๑. ก�ำหนดนิยาม ค�ำว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” “หน่วยงานของรัฐ” “ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง” “กฎ” “คู่สมรส” “ญาติ” “โดยทุจริต” “ประโยชน์อื่นใดอันอาจค�ำนวณเป็นเงินได้”
“ปกติประเพณีนิยม”
๒. ก�ำหนดหลักการให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐต้องปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือกระท�ำการโดยยึดประโยชน์
ส่วนรวมของรัฐและประชาชนเป็นส�ำคัญ สุจริตและเทีย่ งธรรม ไม่กระท�ำการทีจ่ ะก่อให้เกิดความไม่เชือ่ ถือ
หรือความไม่ไว้วางใจและไม่กระท�ำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม
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๓. ก�ำหนดการกระท�ำดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม ได้แก่ การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ ซึ่งตนได้รับหรือรู้จากการ
ปฏิบัติราชการโดยทุจริต การริเริ่ม เสนอ จัดท�ำ  หรืออนุมัติโครงการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ
โดยทุจริต การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ไปเพื่อประโยชน์
ของตนหรือผู้อื่น เป็นต้น
๔. ก�ำหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐรับของขวัญ ของทีร่ ะลึก เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อื่ น ใดอั นอาจค�ำนวณเป็นเงินได้ในการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานตามต�ำแหน่งหน้าที่ของตน
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และก�ำหนดห้ามคู่สมรสและญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย
๕.  ก�ำหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งหน้าทีย่ งั ไม่ถงึ ๒ ปี เป็นกรรมการ
ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในธุรกิจของเอกชน ซึ่งเคย
อยู่ภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ของตน และรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นจากธุรกิจของเอกชนดังกล่าว
เป็นพิเศษ ก�ำหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งหรือออกจากราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐ กระท�ำโดยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
หรือใช้ความลับดังกล่าวไปโดยทุจริต
๖. ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก รณี ส� ำ นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ตรวจร่ า งสั ญ ญาของรั ฐ กรณี
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าร่างสัญญาของรัฐท�ำขึ้นโดยทุจริตหรือมีลักษณะเป็นการขัดกันของผลประโยชน์
ให้ แจ้ ง ความเห็ น ไปยั ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง จะเป็ น คู ่ สั ญ ญาและหน่ ว ยงานที่ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ นั้ น
สังกัดอยู่ และให้เสนอร่างสัญญาพร้อมความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรที่มีอ�ำนาจบังคับบัญชา
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อด�ำเนินการต่อไป
๗. ก�ำหนดให้สัญญาของรัฐที่กระท�ำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ในการท�ำ
หรือให้ความเห็นชอบสัญญานั้นโดยทุจริต หรือมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม ให้มีผลเป็นโมฆะหรือให้ด�ำเนินการตามสัญญาต่อไป หรือให้มีผลเป็นโมฆะ
เฉพาะส่วน แล้วแต่กรณี
๘. ก� ำ หนดให้ ก รณี ที่ ผู ้ ว ่ า การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ตรวจพบว่ า สั ญ ญาใดมี ลั ก ษณะ
ตามมาตรา ๑๒ ให้ เ สนอเรื่ อ งไปยั ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยให้ ถื อ ว่ า เอกสารและหลั ก ฐาน
ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดท�ำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส�ำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�ำเนินการต่อไป
๙. ก�ำหนดให้บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องมีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีโครงการ
ของรัฐที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเข้าลักษณะเป็นการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าว
มีผลท�ำให้รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าว
มีลักษณะเป็นนัยส�ำคัญในการท�ำโครงการดังกล่าว โดยในกรณีนี้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน ๒ ปี นับแต่วันเริ่มโครงการ เพื่อสั่งให้ยุติ
หรือสั่งให้น�ำโครงการดังกล่าวกลับไปทบทวนใหม่เพื่อแก้ไขให้รัฐไม่เสียประโยชน์
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๑๐. ก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องแสดงข้อมูลและรายได้จากการด�ำรงต�ำแหน่ง
การประกอบอาชีพ วิชาชีพ หรือกิจกรรมอื่น ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
๑๑. ก�ำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีหน่วยงานพิเศษขึ้นภายในส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบในการก� ำ กั บ ดู แ ล
และการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ และก�ำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดท�ำข้อก�ำหนดและคู่มือ
การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ
๑๒.   กำ� หนดให้นำ� พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมาใช้บังคับแก่การด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
๑๓. ก� ำ หนดบทก� ำ หนดโทษทางอาญา กรณี ฝ ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ
ในพระราชบัญญัติฉบับนี้
๑๔. ก�ำหนดมิให้น�ำบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัด
หรือทีต่ นปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยู่ ไปเพือ่ ประโยชน์ของตนหรือผูอ้ นื่ เว้นแต่ได้รบั อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือกฎ หรือทรัพย์สินนั้นมีราคาเล็กน้อย มาใช้บังคับจนกว่าจะมีระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้
ทรัพย์สนิ ตามทีก่ ำ� หนด และก�ำหนดมิให้นำ� บทบัญญัตกิ ารห้ามเจ้าหน้าทีข่ องรัฐซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่
ท�ำงานในธุรกิจมาใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่ไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
๑๕. ก�ำหนดให้ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
อ�ำนาจหน้าที่ของตน
				รายงานผลการด� ำ เนิ น การตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�ำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โดยกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ไ ด้ จั ด ประชุ ม เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม
ในการด�ำเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับตามกรอบเวลาของกฎหมายกับทุกจังหวัดแล้ว
และได้แต่งตั้งคณะท�ำงานอ�ำนวยการขับเคลื่อนการท�ำงานของสภาเด็กและเยาวชน และขณะนี้
อยูร่ ะหว่างจัดท�ำคูม่ อื แนวทางการจัดให้มสี ภาเด็กและเยาวชนแต่ละระดับ ตลอดจนสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ ส�ำหรับการส่งเสริม สนับสนุน
การท�ำกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้มีการ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเพื่อมีมติให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จัดท�ำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิน่ นอกจากนี้ ได้เตรียมประชุมหารือร่วมกับ
กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดท�ำแผนการบริหารจัดการ หรือ Road Map ในการถ่ายโอนภารกิจสภาเด็ก
และเยาวชนภายใน ๕ ปี ไปอยูใ่ นก�ำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบ ตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และแจ้งให้ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
รายงานผลการด� ำ เนิ น การตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�ำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งส�ำนักงาน
คณะกรรมการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคเห็ น ด้ ว ยตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ฯ เมื่ อ มี
การประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้วจะมีภาระงาน
เพิ่ ม มากขึ้ น กว่ า กฎหมายในปั จ จุ บั น จึ ง สมควรที่ จ ะต้ อ งเพิ่ ม อั ต ราก� ำ ลั ง เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ตามความเหมาะสมเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ส่วนการก�ำหนดให้
ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงต้องวางหลักประกันตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
มีวตั ถุประสงค์เป็นการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากการซือ้ สินค้าหรือการใช้บริการ มิได้มี
เจตนารมณ์ในการชดเชยความเสียหายให้กับผู้จ�ำหน่ายอิสระหรือสมาชิกอันเนื่องมาจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชก�ำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (แชร์ลูกโซ่) ซึ่งเป็น
กฎหมายคนละฉบับ อีกทัง้ ผูไ้ ด้รบั ความเสียหายจากการกระท�ำความผิดดังกล่าวสามารถใช้กระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญาและทางแพ่งเพือ่ เยียวยาความเสียหายได้ตามกฎหมายอืน่ ทัง้ นี้ จะน�ำข้อสังเกตดังกล่าว
ไปใช้ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและประกอบในการยกร่างกฎกระทรวงส�ำหรับการซื้อขายสินค้า
หรือบริการโดยวิธกี ารพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ตอ่ ไป ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคเสนอ
และแจ้งให้ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
				ร่างพระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาการก�ำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก�ำกับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....  ของกระทรวงการคลัง ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และให้สง่
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
				ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
เป็นการก�ำหนดให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง
ในการรั บ ผิ ด ชอบการก� ำ กั บ ดู แ ลและบริ ห ารรั ฐ วิ ส าหกิ จ ทั้ ง ระบบ อยู ่ ใ นฐานะผู ้ ก� ำ หนดนโยบาย
(Policy Maker) และแบ่งโครงสร้างการก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (Regulator) ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ให้สำ� นักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
โดยกฎหมายเฉพาะและรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ และให้จัดตั้ง
บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ เพื่อท�ำหน้าที่เจ้าของรัฐวิสาหกิจ (Owner) โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจในฐานะ
ผูถ้ อื หุน้ ของรัฐวิสาหกิจทีม่ สี ถานะเป็นบริษทั (จ�ำนวน ๑๑ บริษทั ) โดยมีเป้าหมายในการบริหารรัฐวิสาหกิจ
ในกลุ่มนี้ให้มีการลงทุนในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับรัฐให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
ในทางเศรษฐกิจ
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
				ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของส�ำนักงานศาลยุติธรรมและส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบ
การพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
				ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
              ๑. ก�ำหนดเพิ่มเติมนิยาม “ค่าตอบแทน” ในมาตรา ๕ หมายถึง เงินที่นายจ้าง
ให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการท�ำงาน นอกจากค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงาน ในวันหยุด และ
ค่าล่วงเวลาในวันหยุด
               ๒. ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
ค่าตอบแทน และเงินกรณีนายจ้างหยุดกิจการ เพื่อให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕
                    ๓. ก�ำหนดให้การเปลีย่ นตัวนายจ้างต้องได้รบั ความยินยอมจากลูกจ้างและให้นายจ้างใหม่
รับไปทั้งสิทธิและหน้าที่
                    ๔. ก�ำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง
                    ๕. ก�ำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลากิจธุระอันจ�ำเป็นปีหนึ่งไม่น้อยกว่า ๓ วันท�ำงาน และ
ก�ำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพื่อกิจธุระอันจ�ำเป็นหนึ่งไม่น้อยกว่า ๓ วันท�ำงาน
                    ๖. ก� ำ หนดให้ ลู ก จ้ า งซึ่ ง เป็ น หญิ ง มี ค รรภ์ มี สิ ท ธิ ล าเพื่ อ ตรวจครรภ์ ใ นระหว่ า ง
ตั้งครรภ์ได้ โดยเมื่อรวมกับการลาเพื่อคลอดบุตรแล้วครรภ์หนึ่งไม่เกิน ๙๐ วัน และก�ำหนดให้
นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาเพื่อตรวจครรภ์และเพื่อคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้าง
ในวันท�ำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน ๔๕ วัน
                    ๗. ก�ำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติม กรณีนายจ้างเลิกจ้างส�ำหรับลูกจ้างซึ่งท�ำงาน
ติดต่อกันครบ ๒๐ ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๔๐๐ วันสุดท้าย
                    ๘. ก� ำ หนดให้ ก ารย้ า ยสถานประกอบกิ จ การให้ ร วมถึ ง การย้ า ยไปที่ ซึ่ ง นายจ้ า ง
มีสถานประกอบกิจการอยู่แล้วด้วย และให้นายจ้างแจ้งก�ำหนดการย้ายสถานประกอบกิจการ
ให้ลูกจ้างทราบตามแบบที่อธิบดีก�ำหนด
                  ๙. ก�ำหนดให้เวลาการจ่ายค่าชดเชยพิเศษหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างโดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่สัญญาจ้างสิ้นสุด
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

                  ๑๐. ก�ำหนดให้การด�ำเนินคดีอาญาต่อนายจ้างเป็นอันระงับไปหากนายจ้างปฏิบัติ
ตามค�ำสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน หรือกรณีนายจ้างน�ำคดีไปสู่ศาล และได้ปฏิบัติ
ตามค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลแล้ว
                   ๑๑. ก�ำหนดให้การด�ำเนินคดีอาญาต่อนายจ้างเป็นอันระงับไปกรณีที่นายจ้างปฏิบัติ
ตามค�ำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
                    ๑๒.   กำ� หนดบทบัญญัตกิ ำ� หนดโทษให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิม่ เติม มาตรา ๑๗ วรรคสี่
กรณีจา่ ยค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ากรณีเลิกจ้างให้กบั ลูกจ้าง มาตรา ๒๓ วรรคสอง กรณีการจ่าย
ค่าตอบแทนลูกจ้างเมื่อท�ำงานเกินวันละ ๘ ชั่วโมง มาตรา ๕๕/๑ กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
ในวันลาเพื่อกิจธุระอันจ�ำเป็น มาตรา ๑๑๘/๑ กรณีเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุเกษียณอายุ
                    ๑๓. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๕/๑ โดยก�ำหนดยกเลิกขั้นตอนในการให้พนักงาน
ตรวจแรงงานมีหนังสือแจ้งเตือนนายจ้างกรณีไม่ยื่นหรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างและการท�ำงาน
เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถด�ำเนินการด�ำเนินคดีนายจ้างกรณีไม่ยนื่ หรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างงาน
และการท�ำงานได้รวดเร็วขึ้นและเป็นการลดค่าใช้จ่ายกรณีจัดท�ำหนังสือเตือน
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