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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 20 พฤศจกิายน 2561 
 

http://www.thaigov.go.th 

 
 วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 
ท าเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่ง
สรุปสาระส าคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎกีาเงินสวัสดิการเกีย่วกับการศกึษาของ
บุตร พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วยการลดอตัราและ    ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การ
ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินปันผลหรอืเงินส่วนแบ่งของ
ก าไรที่ไดร้ับจากการลงทุนตามโครงการจดัการลงทุนกลุม่อาเซยีน (ASEAN 
Collective Investment  Scheme: ASEAN CIS))   
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ)  
  4. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิาร จัดการ และ
ด าเนินการดา้นความปลอดภัยอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ
นั่งร้าน และค้ ายัน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ 
และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  5.  เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการมอบอ านาจของผู้
ด ารงต าแหน่งใน     ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธกิารให้แก่
บุคคลอื่น พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง   การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
เบ้ียหวัดบ านาญ      (ช.ค.บ.) และการจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ 
 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

    7.  เรื่อง  กองทุนส ารองเลี้ยงชพีของรัฐวิสาหกิจ 
  8.  เรื่อง  ขอให้คณะรัฐมนตรมีมีติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือก
สมาชิกวุฒิสภา 
  9.   เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของ
หน่วยงานภาครัฐ 
    ปี 2561 
  10.  เรื่อง  ขอยกเว้นมาตรการด้านบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 28 กรกฎาคม      2541 เพ่ือขอให้การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยสามารถรบัพนักงานได้ในกรอบ     อัตราก าลัง 
19,241 อัตรา (พนักงาน 16,660 อตัรา และลูกจ้าง 2,581 อัตรา)  
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  11.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบส่งคนืพ้ืนที่สวนป่าสมเด็จ เนื้อที่ 900 ไร ่ให้
กรมป่าไม้ เพ่ือน า     พื้นที่เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินท ากินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  
   
(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561) 

ด้วยการสแกน QR Code 

 
 
 
 
 
 
  12.  เรื่อง  ขออนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณคลองบางนาง แม่น้ าบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1 – 2) โดยอนุมัติยกเว้นการ
ปฏิบัตติามมต ิ คณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวกบัป่าชายเลน 
  13.  เรื่อง   โครงการปรับปรุงขยายเพ่ือรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกจิ
พิเศษ ระยะที ่2    (เร่งดว่น) การประปาส่วนภูมภิาคสาขานครพนม  
  14.  เรื่อง  การขอรับการจัดสรรงบกลางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย สมทบให้กองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายน าไปช าระหนี้เงินกู้ส่วนตา่ง
ราคาอ้อยขั้นต้น และขั้นสุดท้าย ฤดูการผลติปี 2549/2550  
  15.  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการโอนความรับผดิชอบการบริหาร
ตลาดนดัจตุจกัร ไปเป็น ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 6 พฤศจกิายน 2561 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
  16.  เรื่อง   สรุปมตกิารประชุมคณะกรรมการพชืน้ ามันและน้ ามันพชื  
ครั้งที่ 2/2561 
  17.   เรื่อง   มาตรการช่วยเหลือผูม้ีรายได้น้อยเพ่ิมเติมผ่านบัตรสวัสดกิาร
แห่งรัฐ 
  18.   เรื่อง   ขอรับการจดัสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 งบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น (เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)  
  19.  เรื่อง  โครงการสินเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้าน
หลัง)  
  20.   เรื่อง   มาตรการปรับสมดุลน้ ามันปาล์มในประเทศ 
 
ตา่งประเทศ 

 
  21.   เรื่อง   รายงานผลการประชมุการพิจารณาก าหนดสิทธิการตรวจลง
ตราเพื่อการท่องเท่ียว:     สิทธิขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทาง
อนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa     on Arrival – VoA) 
และสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเท่ียว พ านัก   
 ได้ไม่เกิน 30 วัน (ผ.30) 
  22.  เรื่อง  การด าเนินการตามขอ้มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติเกี่ยวกบั     สาธารณรัฐซูดาน 
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  23.   เรื่อง  การด าเนินการตามขอ้มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาตกิับ 
    สาธารณรัฐมาล ี
  24.  เรื่อง   ขออนุมัติจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรกึษาหารือ
และความร่วมมือ     ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยกับกระทรวงการ     ต่างประเทศและความ
ร่วมมือแห่งสาธารณรฐัโมซัมบกิ 
  25.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบต่อรา่งข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผูล้ี้
ภัยและร่างข้อตกลง     ระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้าย
ถิ่นฐานท่ีปลอดภยั เป็นระเบียบ และปกต ิ
  26.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรตี่อเอกสารผลลัพธ์การ
ประชมุรัฐมนตร ี     กระบวนการโคลัมโบ ครั้งที่ 6  
 
 
 
 
 
 

แตง่ตัง้ 
 
  27.  เรื่อง  ขอรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจ
ราชการ 
    ส านักนายกรัฐมนตร ี (ส านักนายกรัฐมนตรี) 
  28.  เรื่อง  ขอรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
เลขาธิการ ก.พ.ร.  
    (ส านักนายกรัฐมนตรี) 
  29.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการ
ต่างประเทศ) 
  30.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
  31.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดบัสงู      (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
  32.  เรื่อง  เสนอขอแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาต ิ 
  33.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย
และก ากบั 
    การบริหารหนี้สาธารณะ  
  34.  เรื่อง  แต่งตั้งผู้แทนองคก์รเอกชนเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการผู้สูงอายุ     แห่งชาต ิ 
  35.  เรื่อง  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ
องค์การ 
    สวนพฤกษศาสตร์  
  36.  เรื่อง  แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง  
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******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรือ่ง รา่งพระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุร พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาเงินสวัสดกิาร
เกี่ยวกับการศกึษาของบุตร พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้โดยให้รับความเห็น
ของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย  
  รา่งพระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุร พ.ศ. .... มี
สาระส าคัญ ดังน้ี  
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาของเอกชน หมายความว่า โรงเรยีนตาม
กฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรยีน และให้รวมถึงโรงเรียน
นานาชาตซิึ่งจัดตั้งและเปิดด าเนินการในประเทศไทย  
   2. แก้ไขเพ่ิมเติมให้เงินค่าเล่าเรียน หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการ
เรียนหรือค่าธรรมเนียม           ต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรยีกเก็บตามอัตราที่
ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศกึษาธิการ หรือกระทรวงอื่นท่ีมีอ านาจหน้าที่ในท านอง
เดียวกัน (แก้ไขเพิ่มเตมิมาตรา 4)  
   3. ยกเลิกหลักการ กรณีการนับล าดับบุตรแฝด ตามบทบัญญตัิมาตรา 7 ตร ี
แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ เน่ืองจากปัจจุบันการนับล าดับการเกิดก่อนหลังของบุตรแฝด
สามารถนับล าดับได้แน่ชัดจากวิทยาการทางการแพทย์     ในปัจจุบัน  
  4. แก้ไขเพ่ิมเติมให้กระทรวงการคลังก าหนดหลักสตูรการศกึษา
นอกเหนือจากหลกัสูตรการศึกษาที่ก าหนดไว้ในบทบัญญัติมาตรา 8 (1) – (5) แห่งพระ
ราชกฤษฎกีาฯ ที่สามารถใช้สิทธิเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศกึษาของบุตรได้  
  5. ก าหนดเพิ่มเติมให้บุตรของข้าราชการซึง่มีต าแหน่งหน้าท่ีประจ าอยู่ใน
ต่างประเทศ แต่บุตรได้ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทย สิทธิในการไดร้ับเงิน
สวัสดิการเกีย่วกับการศึกษาของบตุรให้เป็นไป           ตามหลักเกณฑ์ ประเภท และ
อัตราที่บุตรศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทย ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกานี้  
 
2. เรือ่ง รา่งพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร วา่ดว้ยการลดอตัรา
และยกเวน้รษัฎากร              (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (การปรบัปรงุการจดัเกบ็ภาษเีงนิได้
บคุคลธรรมดาส าหรบัเงนิปนัผลหรอืเงนิสว่นแบง่ของก าไรทีไ่ดร้บัจากการลงทนุตาม
โครงการจดัการลงทนุกลุม่อาเซยีน (ASEAN Collective Investment Scheme: 
ASEAN CIS))   
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (การ
ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินปันผลหรอืเงินส่วนแบ่งของ
ก าไรที่ไดร้ับจากการลงทุนตามโครงการจดัการลงทุนกลุ่มอาเซยีน (ASEAN 
Collective Investment Scheme: ASEAN CIS)) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และ
ให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณา  แล้วด าเนนิการต่อไปได้ 
    สาระส าคญัของรา่งพระราชกฤษฎกีา   
  ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับเงินปันผลหรอืเงิน
ส่วนแบ่งของก าไรที่ได้รับจากการลงทุนตามโครงการจดัการลงทนุกลุ่มอาเซียน ดังน้ี  
  1. ก าหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยและไดร้ับเงินปันผลหรือ
เงินส่วนแบ่งของก าไร           จากโครงการจัดการลงทุนกลุม่อาเซียน และยอมให้ผู้
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จ่ายเงินได้ในประเทศไทยน้ัน หักภาษ ีณ ทีจ่่ายตามมาตรา 50 (2) แห่งประมวล
รัษฎากร ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ เมื่อถึงก าหนดยื่นรายการให้ได้รับยกเว้นไม่
ต้องน าเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของก าไรดังกลา่วมารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ทั้งน้ี เฉพาะกรณีไม่ขอรับเงนิภาษีทีถู่กหักไว้คืนหรือไม่ขอเครดิตเงิน
ภาษีทีถู่กหักไว้ ไมว่่าทั้งหมดหรือบางส่วน   
   2. แก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการลงทุนกลุ่มอาเซียน ไดแ้ก ่โครงการ
จัดการลงทุนกลุม่ประเทศอาเซียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 
4/2561 เรื่อง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศ ลงวันที ่17 มกราคม 2561 ทั้งน้ี เฉพาะการเสนอขายหน่วยในประเทศไทย  
   
3. เรือ่ง รา่งพระราชกฤษฎกีาก าหนดหนว่ยงานของรฐัตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิ
ทางละเมดิของเจา้หนา้ที ่พ.ศ. 2539 (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (ส านกังานคณะกรรมการ
สขุภาพแหง่ชาต)ิ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดหน่วยงาน
ของรัฐตามพระราชบญัญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 (ฉบับที ่..) 
พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ(สช.) เสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการตอ่ไปได้  
  สาระส าคญัของรา่งพระราชกฤษฎกีา  
  ก าหนดให้ สช. เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรบัผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าท่ี            พ.ศ. 2539 เพ่ือให้พนักงานและลกูจา้งของ สช. ซึ่งปฏิบตัิ
หน้าท่ีโดยสุจรติ ได้รบัความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตดิังกล่าว  
 
4. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และด าเนนิการดา้น
ความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกีย่วกบันัง่รา้น และค้ ายนั 
พ.ศ. .... และรา่งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และด าเนนิการ
ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกีย่วกบังานกอ่สรา้ง 
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบบั  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติหลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ
บริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมใน
การท างานเกี่ยวกับน่ังร้าน และค้ ายัน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แล้ว
ด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง  
  1. รา่งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และด าเนนิการ
ดา้นความปลอดภยั  อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกีย่วกบันัง่รา้น และ
ค้ ายนั พ.ศ. ....   
    1.1 ก าหนดบทนยิาม “นั่งร้าน” หมายความวา่ โครงสร้างชั่วคราว
ซึ่งสูงจากพื้น               หรือพ้ืนของอาคารหรือส่วนของส่ิงก่อสรา้ง ส าหรับเป็นทีร่องรบั
ผู้ท างาน วัสด ุหรือเครื่องมือและอุปกรณ์ และ              “ค้ ายัน” หมายความว่า โครง
ชั่วคราวทีร่องรับ ยดึโยง หรือเสริมความแขง็แรงของโครงสร้างสิง่ก่อสร้าง นั่งร้าน              
แบบหล่อคอนกรีตในระหว่างการก่อสร้าง หรือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการ
ติดตั้งการปรับปรุงหรอื           การซ่อมบ ารงุ  
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   1.2 ก าหนดให้นายจ้างต้องจัดและดแูลให้ลกูจ้างสวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคล จดัให้มีขอ้บังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีป้ายแสดง
เขตอันตราย หรือตั้งปา้ยสัญลกัษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายป้ายบังคับเกีย่วกับ
ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน   
   1.3 ก าหนดให้นายจ้างจัดให้มีนั่งร้านท่ีมีความมั่นคงแข็งแรง และ
จัดให้มีการตรวจสอบนั่งร้านเป็นประจ าทุกวนัก่อนการใช้งาน   
   1.4 ก าหนดให้นายจ้างปฏิบัตติามรายละเอียดคุณลกัษณะและคู่มือ
การใช้นั่งร้าน และ             ค้ ายันที่ผูผ้ลิตก าหนด  
   1.5 ก าหนดให้นายจ้างจัดเก็บเอกสารหลกัฐานไว้ให้พนักงานตรวจ
ความปลอดภยัตรวจสอบ และท าการตรวจสอบส่วนประกอบของค้ ายันและที่รองรับค้ า
ยันก่อนการใช้งาน และระหว่างใช้งาน รวมทั้งจัดให้มีมาตรการหรือวิธีการอื่นใดที่
เหมาะสมส าหรับป้องกนัการชน หรือการเคลือ่นตัวของฐานรองรับค้ ายัน  
   1.6 ห้ามนายจ้างให้ลกูจ้างท างานกับน่ังร้านลื่นหรือน่ังร้านช ารุด 
อันอาจเป็นอันตราย     ในขณะทีม่ีพาย ุลมแรง ฝนตก หรือฟ้าคะนอง  
  2. รา่งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และด าเนนิการ
ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกีย่วกับงานกอ่สรา้ง 
พ.ศ. ....   
    2.1 ก าหนดบทนยิาม “งานก่อสร้าง” หมายความว่า การก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้างทกุชนดิ เชน่ อาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ถนน อุโมงค์ ท่าเรือ อู่
เรือ คานเรือ สะพานเทียบเรือ สะพาน ทางน้ า               ท่อระบายน้ า ประปา รัว้ ก าแพง 
ประต ูป้ายหรือส่ิงที่สรา้งขึ้นส าหรับตดิหรือตัง้ป้ายพ้ืนที่หรือส่ิงก่อสร้างเพื่อจอดรถ กลับ
รถ และทางเขา้ออกของรถ และหมายความรวมถึงงานต่อเตมิซ่อมแซม ปรับปรุง 
ดัดแปลง เคลื่อนย้าย                  การรื้อถอน หรือท าลายสิ่งก่อสรา้งน้ันด้วย  
   2.2 ก าหนดให้นายจ้างจัดท าแผนงานด้านความปลอดภยั อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานก่อนเริ่มด าเนินการส าหรบังานก่อสร้าง งาน
เจาะ และงานขุด  
    2.3 ห้ามนายจ้างให้ลกูจ้างลงไปท างานในรเูจาะ รขูุด หลุม บ่อ คู
หรือพ้ืนที่อ่ืนที่มีลกัษณะเดียวกันที่มขีนาดกว้างน้อยกวา่ 75 เซนติเมตร และมีความลกึ
ตั้งแต ่2 เมตรขึ้นไป  
    2.4 ก าหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีวิศวกรตรวจสอบการติดตั้ง
เครื่องตอกเสาเขม็ สว่นประกอบและอุปกรณข์องลิฟตข์นส่งวัสดชุัว่คราว ลิฟต์โดยสาร
ชั่วคราว หรือลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราวฯ  
    2.5 ก าหนดให้นายจ้างต้องควบคุมดูแลให้มีการใช้เชือกหรือ
ลวดสลิงที่มขีนาดเหมาะสมกับร่องรอก ควบคุมให้ลูกจ้างสวมใส่ชชูีพตลอดเวลาท างาน 
ถ้ามีการท างานในเวลากลางคืน ชูชีพต้องตดิพรายน้ า              หรือวัสดุเรืองแสงดว้ย  
    2.6 ก าหนดให้นายจ้างจัดให้มีวิศวกรก าหนดขั้นตอนและวิธีการรือ้
ถอนท าลายให้เหมาะสมกับลกัษณะงาน และจัดการอบรมหรือชีแ้จงลูกจา้งเกี่ยวกับ
ขั้นตอนวิธกีารรื้อถอนท าลายก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน รวมทั้งจดัและดูแลให้ลูกจา้งใช้
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ท างาน ตามลักษณะและ             
สภาพของงานตามที่อธิบดีประกาศก าหนด  
 
5. เรือ่ง รา่งระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวา่ดว้ยการมอบอ านาจของผูด้ ารงต าแหนง่ใน
ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารใหแ้กบ่คุคลอืน่ พ.ศ. ....  
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   คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติในหลักการร่างระเบียบกระทรวงศกึษาธิการว่า
ด้วยการมอบอ านาจของ             ผู้ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลดักระทรวง
ศึกษาธกิารให้แก่บคุคลอื่น พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ              และให้
ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรตีรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   สาระส าคญัของรา่งระเบยีบ  
   ปรับปรุงระเบียบกระทรวงศกึษาธิการว่าด้วยการมอบอ านาจของผูด้ ารง
ต าแหน่งใน                    ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการให้แก่บุคคลอื่น พ.ศ. 
2548 ดังนี ้ 
   1. แก้ไขต าแหน่งของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัตริาชการ
แทน ในส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิารให้สอดคล้องกับค าส่ังหัวหน้าคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาต ิที่ 19/2560                            เรื่อง ปฏริูปการศึกษาในภูมภิาคของ
กระทรวงศึกษาธกิาร ลงวันที ่3 เมษายน พทุธศักราช 2560  
   2. ก าหนดระดับต าแหน่งของข้าราชการผู้รบัมอบอ านาจต้องเป็น
ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งไม่             ต่ ากว่าระดับช านาญการพเิศษหรือวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษในส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  
   3. ก าหนดให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอ านาจให้เลขาธกิาร
คณะกรรมการข้าราชการ            ครู เลขาธิการส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอัธยาศัย และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
ปฏิบัตริาชการแทนได ้  
   4. ก าหนดให้เลขาธกิารคณะกรรมการข้าราชการคร ูเลขาธิการส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษา               นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเลขาธกิาร
คณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน อาจมอบอ านาจให้ข้าราชการต าแหน่งอื่น
ปฏิบัตริาชการแทนได ้  
   5. ก าหนดให้ศึกษาธกิารภาคอาจมอบอ านาจให้รองศึกษาธิการภาค 
ศึกษาธิการจังหวัด หรอืข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดบัช านาญการพิเศษ
หรือวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ปฏิบตัิราชการแทนได ้ 
   6. ก าหนดให้ศึกษาธกิารจังหวัดอาจมอบอ านาจให้รองศึกษาธิการจังหวัด 
หรือข้าราชการที ่               ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการพิเศษหรือวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษปฏิบัตริาชการแทนได้    
 
 
 
 
6. เรือ่ง  การปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมายเกีย่วกบัเงนิชว่ยคา่ครองชพีผูร้บัเบีย้หวดับ านาญ 
(ช.ค.บ.) และการจา่ยบ าเหน็จด ารงชพี 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินชว่ยค่า
ครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราและ
วิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (ออกตามความในพระราชบัญญัติ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และรา่งกฎกระทรวง
ก าหนดอัตราและวิธกีารรับบ าเหน็จด ารงชพี (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ) 
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รวม 3 ฉบับ ตามทีก่ระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตรวจพิจารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
  สาระส าคญั 
  1. รา่งพระราชกฤษฎกีาเงนิชว่ยคา่ครองชพีผูร้บัเบีย้หวดับ านาญ (ฉบบัที ่
..) พ.ศ. ....                  มีสาระส าคัญ คือ ก าหนดให้ผู้ได้รับหรือมสีิทธิได้รับเบ้ียหวัด
ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบ านาญปกต ิบ านาญพิเศษ
เพราะเหตุทุพพลภาพ บ านาญพิเศษหรือบ านาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะ
หรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการซึ่งได้รับเบีย้หวัด
หรือบ านาญรวมกันทกุประเภทและรวมกับ ช.ค.บ. แล้ว ต่ ากว่าเดอืนละ 10,000 บาท 
ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพ่ิมขึ้นอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจ านวนเงิน 10,000 
บาท หักดว้ยจ านวนรวมของเบี้ยหวดัหรือบ านาญทุกประเภทและ ช.ค.บ. ที่ไดร้ับอยู่ 
  2. รา่งกฎกระทรวงก าหนดอตัราและวธิกีารรบับ าเหนจ็ด ารงชพี (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ มีสาระส าคัญ คือ ขยายเพดานของวงเงินบ าเหน็จด ารงชีพให้แก่
ผู้รับบ านาญซึ่งมีอายตุั้งแต ่70 ปี บริบรูณ์ขึน้ไป เพิ่มอีก 100,000 บาท จากเดมิให้
ขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบ านาญรายเดอืนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 400,000 บาท เป็นให้
ขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบ านาญรายเดอืนที่ได้รับแต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดย
หากผู้รบับ านาญได้เคยขอรับบ าเหน็จด ารงชีพไปแลว้ ให้ขอรับได้ไม่เกินส่วนทีย่ังไม่
ครบตามสทิธิแต่เมื่อรวมกันแลว้ต้องไม่เกิน 500,000 บาท  
 
 
เศรษฐกจิ- สงัคม 

 
7. เรือ่ง กองทนุส ารองเลีย้งชพีของรฐัวสิาหกจิ 
  คณะรัฐมนตรมีีมตริับทราบความเห็นของคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที ่12 กนัยายน 2561 เรื่อง 
กองทุนส ารองเลี้ยงชพีของรัฐวิสาหกิจ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  และ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจดังกล่าวตอ่ไป  ดังน้ี 

1. ในหลักการระบบกองทุนส ารองเลีย้งชีพของรัฐวิสาหกิจยังคงมีความ
เหมาะสม โดยให้ 

รัฐวิสาหกิจเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ ของคณะกรรมการกองทุนฯ 
และบริษัทจัดการกองทุนฯ รวมทั้งมกีารก าหนดนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย  การ
ส่งเสริมและให้ความรูท้างการเงินและการลงทุนแก่พนักงาน ตามความเห็นของ
คณะกรรมการแก้ไขปญัหากองทุนส ารองเลีย้งชีพของรัฐวิสาหกิจ  

2. กรณีของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ได้
เสนอเรื่อง การประกัน 

ความเส่ียงเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน ธ.ก.ส. ซึ่งจดทะเบียนแลว้ ให้ ธ.ก.ส. 
ด าเนินการให้สอดคลอ้งกับแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ 
ตามความเห็นของคณะกรรมการแก้ไขปัญหากองทุนฯ ต่อไป 
 
8. เรือ่ง ขอใหค้ณะรฐัมนตรมีมีตเิกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัใินการเลอืกสมาชกิวฒุสิภา 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบตัิในการเลือกสมาชกิวฒุสิภา 
ตามที่ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส านักงาน กกต.) เสนอ 
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  ส านักงาน กกต. เสนอว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งไดม้ีมติในการประชมุ 
ครั้งที่ 53/2561 (17) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561  เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาและมีมติเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบตัิในการ 
เลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยให้กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมภิาค  ราชการสว่น
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรฐัให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุน
การด าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ 
การด าเนินงานการเลอืกสมาชกิวฒุิสภาเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย สุจรติ เท่ียงธรรม 
และชอบด้วยกฎหมาย ดังน้ี  

1. ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี และลกูจา้ง รวมทั้งขอความร่วมมือ
กลุ่มอาสาสมัครหรือ            

กลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ในสังกัดทุกประเภท  และทกุระดับให้ความรว่มมือชว่ยเหลือ 
สนับสนุนในการด าเนินการเลือกสมาชกิวฒุสิภา   และด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น รวมทั้ง
การจดับุคลากรท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เพ่ือให้เกิดความถกูต้อง 
โปร่งใส  เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งร้องขอโดย
ให้ถือเป็นงานในหน้าท่ีของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี และลกูจ้างน้ัน ๆ ด้วย  

2. ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี และลกูจา้งในสังกัดทุกประเภทและ
ทุกระดับวางตัวเป็นกลาง 

อย่างเคร่งครัดในการเลือกสมาชกิวฒุิสภา   
3. ให้การสนับสนุนสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการจัดการเลือกสมาชิก

วุฒิสภา  
4. ให้การสนับสนุนการด าเนินงานในการให้ความรู ้ความเข้าใจแก่

ประชาชนเกีย่วกับการเลือก 
สมาชิกวุฒิสภาผ่านทางสื่อต่าง ๆ ของรัฐ ทัง้สื่อวิทย ุโทรทัศน์ หอกระจายข่าว และเสียง
ตามสาย  
 
9.  เรือ่ง รายงานผลการด าเนนิงานโครงการสง่เสรมิการใชย้างของหนว่ยงานภาครฐัป ี
2561  
  คณะรัฐมนตรมีีมตริับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการใชย้างของหนว่ยงาน
ภาครัฐป ี2561   
   2. เห็นชอบให้ส่วนราชการที่เกีย่วข้องด าเนนิการ ดังน้ี  
   2.1 ให้ส่วนราชการดงัต่อไปน้ี กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา กระทรวง
สาธารณสขุ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์กระทรวงยุติธรรม 
และกรุงเทพมหานคร พิจารณาปรับแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 จากโครงการ/รายการ ที่ด าเนินการบรรลวุัตถุประสงค์แล้วและมี
งบประมาณเหลือจ่าย และ/หรือรายการที่หมดความจ าเป็น และ/หรือรายการทีค่าดว่าจะ
ไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพิจารณาจดัตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณในปีถัดไป เพ่ือให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ วัสดุ 
ครุภณัฑ ์สิ่งก่อสร้าง จากยางพาราเพิ่มมากขึน้ เช่น บล็อกยางปูพ้ืนภายนอกอาคาร 
(ทางเท้า สนามเดก็เลน่) ถนนงานยางพาราแอสฟัลตต์ิกคอนกรตี และถนนงานดิน
ซีเมนต์ผสมยางพารา เป็นต้น  
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   2.2 ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธกิาร                        
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงยุติธรรม และกรุงเทพมหานคร พิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ บล็อกยางปู
พื้นภายนอกอาคาร (ทางเท้า สนามเดก็เล่น) บล็อกยางปูพ้ืนสนามฟุตซอล โดยประสาน
แจ้งความต้องการใชต้่อการยางแห่งประเทศไทยเพ่ือน ายางพาราภายใต้โครงการรกัษา
เสถียรภาพราคา ที่มีตน้ทุนการเก็บรกัษางบประมาณภาครัฐปลีะ 120 ลา้นบาท มาผลิต
และส่งมอบให้ส่วนราชการที่เกีย่วข้องภายในปีงบประมาณ 2562 ทั้งน้ี ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและมติคณะรฐัมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
   2.3 ให้ส่วนราชการดงัต่อไปน้ี กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์จัดหาผลติภณัฑ์เครื่องนอนจาก
ยางพาราเพ่ือใช้ในภารกิจของหน่วยงาน ภายในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจากการ
สอบถามความต้องการเบ้ืองต้นจากหน่วยงานดังกล่าว พบว่ามีความต้องการใช้เครื่อง
นอนรวม 450,000 ชดุ คิดเป็นวงเงินประมาณ               1,060 ลา้นบาท ซึ่งจะใช้น้ า
ยางสดประมาณ 13,300 ตัน ดังน้ัน เพ่ือเพิ่มปริมาณใช้ยางและส่งเสริมการผลติ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทีม่ศีักยภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมี
แนวคิดให้ส่วนราชการดังกล่าวใช้ผลิตภณัฑ์เครื่องนอนที่ผลิตจากยางพารา โดยให้
การยางแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยจัดหาผลติภณัฑ์ดังกล่าว ส าหรบัค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ ให้ส านักงบประมาณปรับแผนการจัดสรรของสว่นราชการดังกล่าวข้างต้น 
ให้การยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดหาและส่งมอบผลติภณัฑ์เครือ่งนอนตามความ
ต้องการของหน่วยงานต่อไป  
  3. เห็นชอบให้ยกเว้นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติวิธกีาร
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้            ส่วนราชการ ด าเนินการโครงการส่งเสริมการ
ใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐป ี2561 ให้ต่อเน่ืองต่อไป   
 
10. เรือ่ง ขอยกเวน้มาตรการดา้นบคุลากรตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม 
2541 เพือ่ขอให ้            การรถไฟแหง่ประเทศไทยสามารถรบัพนกังานไดใ้นกรอบ
อตัราก าลงั 19,241 อตัรา (พนกังาน 16,660 อตัรา และลกูจา้ง 2,581 อตัรา)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบดังน้ี  

1. เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รบัยกเว้นการปฏิบตัิตามมติ
คณะรัฐมนตร ี                    

(28 กรกฎาคม 2541) เฉพาะในส่วนการรับพนักงานในปีแรก  ภายในกรอบไม่เกิน 
1,904 อัตรา  โดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทยรับไปปรับกรอบอตัราก าลังและ
แผนการสรรหาในระยะ 10 ป ีให้เริ่มตั้งแตป่ี 2562 เป็นต้นไป  เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงและน ากรอบอัตราก าลังฯ เสนอตอ่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพร้อม
กับแผนฟื้นฟูกิจการการรถไฟแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2561 – 2570) เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของอัตราก าลังในภาพรวมให้สอดคล้องกับภารกิจตามแผนฟื้นฟูการ
รถไฟแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2561 – 2570) ก่อนด าเนินการสรรหาพนักงานในปีแรก 
ทั้งน้ี ให้การรถไฟแหง่ประเทศไทยรับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการด้วย  

2. ส าหรับอัตราก าลังในปีต่อ ๆ ไป หากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
พิจารณาแลว้เห็นว่า  
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การรถไฟแห่งประเทศไทยยังมีความจ าเป็นต้องเพิ่มอัตราก าลังเกนิกว่าที่ก าหนดไวต้าม
มติคณะรัฐมนตร ี                    (28 กรกฎาคม 2541) ก็ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
ด าเนินการขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป 
 
11. เรือ่ง ขอความเหน็ชอบสง่คนืพืน้ทีส่วนปา่สมเดจ็ เนือ้ที ่900 ไร ่ใหก้รมปา่ไม ้เพือ่
น าพืน้ทีเ่ขา้                        สูก่ระบวนการจดัทีด่นิท ากนิใหช้มุชนตามนโยบายรฐับาล  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สง่คืนพื้นที่สวนป่าสมเดจ็ จังหวัด
กาฬสินธ์ุ แปลงปลูก              ป ี2522 จ านวน 693 ไร่ และแปลงปลูกป ี2526 จ านวน 
72 ไร ่รวม 765 ไร ่ให้กรมป่าไม้เพ่ือน าพื้นที่ดังกล่าวเข้าสูก่ระบวนการจัดที่ดินท ากิน
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตติ่อไป                
ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นภายหลังที่กรมป่าไม้ได้รับมอบพ้ืนทีด่งักล่าวแล้ว ให้กรมป่า
ไม้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมปา่ไม้ ตาม
แผนงานโครงการ ที่ได้เสนอตั้งงบประมาณในการจัดที่ดินท ากินในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาตริองรับไว้แลว้ ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งน้ี ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหนว่ยงานที่เกีย่วข้องรับความเห็นของส านัก
งบประมาณเกีย่วกับการตรวจสอบข้อเท็จจรงิการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และการคัดกรอง
คุณสมบัตขิองราษฎรว่าเป็นผู้ยากไร้หรือไมม่ีที่ดิน           ท ากินเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามหลกัเกณฑ์การจัดทีด่ินท ากินให้ชุมชนและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์             
ที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติไปพจิารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ด้วย   
   2. ส าหรับแปลงปลูกป ี2522 และแปลงปลูกปี 2526 เน้ือที่รวม 135 ไร ่ที่
จะน ามาสู่กระบวนการจัดสรรที่ดินเพิ่มเติม ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบความพรอ้ม ในด้านต่าง ๆ 
อย่างละเอียดรอบคอบ เช่น สภาพของพ้ืนที่ ความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการน าพ้ืนที่เขา้
สู่กระบวนการจัดสรรที่ดินให้ชุมชน การพิสูจน์สิทธิ์ร่องรอยการท าประโยชน ์การ
ตรวจสอบคุณสมบตัิของราษฎร              ตามหลักเกณฑก์ารจัดที่กินท ากินให้ชุมชน 
รวมทั้งบรูณาการหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุตกิ่อน เมื่อมคีวามพร้อมแล้วจึง
ด าเนินการเขา้สู่กระบวนการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาตติามขั้นตอนต่อไป ทั้งน้ี ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครัดด้วย  
 
12. เรือ่ง ขออนมุตัใิหก้ารไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทยเขา้ใชป้ระโยชนใ์นพืน้ทีป่า่
ชายเลนบรเิวณ                   คลองบางนาง แมน่้ าบางปะกง  จงัหวดัฉะเชงิเทรา  
ส าหรบัโครงการโรงไฟฟา้บางปะกง (ทดแทนเครือ่งที ่1 – 2) โดยอนมุตัยิกเวน้การ
ปฏบิตัติามมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วกบัปา่ชายเลน 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบดังน้ี  

1. เห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน (การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย) 
ได้รับยกเว้นการปฏิบตัิ   

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 (เรื่อง การจ าแนกเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลนประเทศไทย)  วันที ่23 กรกฎาคม 2534 (เรื่อง 
รายงานศึกษาสถานภาพปัจจุบันของป่าไมช้ายเลนและปะการังของประเทศ) วันที ่22 
สิงหาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาต ิเรือ่ง การแก้ไขปัญหา
การจดัการพื้นที่ป่าชายเลน) เพ่ือให้การไฟฟ้าผลติแห่งประเทศไทยใช้ประโยชน์จาก



 

 

 

13 

พื้นที่ป่าชายเลนในการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1 – 2) 
เน้ือที่ 2,305 ตารางเมตร และให้กระทรวงพลังงาน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย) รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
กระทรวงมหาดไทย และ             ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไปพจิารณาด าเนินการต่อไปด้วย  

2. ให้กระทรวงพลังงาน (การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย)  
ด าเนินการตามระเบียบ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าดว้ยการปลกูและบ ารุงป่าชายเลนทดแทนเพื่อการ
อนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อม กรณกีารด าเนินการโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของ
รัฐที่มีความจ าเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน พ.ศ. 2556 อย่างเคร่งครดั  
โดยจัดสรรงบประมาณให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปลูกและบ ารุงป่าชายเลนทดแทน ไม่น้อยกวา่ 20 เท่าของพ้ืนที่ป่าชายเลนที่ใช้
ประโยชน ์

3. ให้กระทรวงพลังงาน (การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย) เร่งรดั
ด าเนินการโครงการ 

โรงไฟฟ้าบางปะกง  (ทดแทนเครื่องที ่1-2) ให้แล้วเสรจ็โดยเร็ว เพื่อให้สามารถเริม่จ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบได้ทันภายในเดือนเมษายน 2562 ตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาก าลัง
ผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 ต่อไป 

4. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ส ารวจพื้นที่ทีจ่ะใช้
ในการก่อสร้างหรือ    

ด าเนินโครงการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนด าเนินการว่ามีพืน้ที่ท่ีเข้าข่ายจะต้อง
ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี            เพ่ือเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดงักล่าวด้วยหรือไม ่
โดยหากมคีวามจ าเป็นต้องขอยกเว้นมตคิณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาพร้อมกับการเสนอขอ
อนุมัติ/เห็นชอบโครงการลงทุน  เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณาประเด็นตา่ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการลงทุนในภาพรวมได้อย่างรอบดา้นและมีประสทิธิภาพ 
รวมทั้งไมก่่อให้เกิดความล่าช้าหรือเป็นเหตุให้มีอันต้องหยุดชะงกัลง 
 
13. เรือ่ง  โครงการปรบัปรงุขยายเพือ่รองรบัพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ระยะที ่2 
(เรง่ดว่น) การประปาสว่นภมูภิาคสาขานครพนม  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบ ดังน้ี  

1. เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส่วนภมูิภาคด าเนนิ
โครงการปรับปรุงขยายเพ่ือ 

รองรับพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (เร่งดว่น) การประปาส่วนภมูิภาคสาขา
นครพนม (ฉบับปรับปรุง) วงเงินเต็มโครงการ 76.989 ลา้นบาท ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ  

2. ให้กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาสว่นภูมิภาครับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง                

(หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0818.2/7448 ลงวันที ่10 พฤษภาคม 2561) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการตอ่ไปด้วย  

3. ให้กระทรวงมหาดไทยก ากับให้การประปาส่วนภูมภิาคถือปฏิบตัติามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่ 
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21 มีนาคม 2560 (เรือ่ง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการด าเนินการตาม
แผนงาน/โครงการของ 
ส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมลูผูล้ะทิง้งานราชการ) ส าหรบัการด าเนินโครงการ
ต่าง ๆ ของการประปาส่วนภูมภิาคในคราวตอ่ ๆ ไป อย่างเคร่งครัดด้วย  
  สาระส าคญัของเรือ่ง   
  เรื่องน้ีเดิมคณะรัฐมนตรีเคยมมีต ิ(16 พฤษภาคม 2560) เห็นชอบใน
หลักการการด าเนินโครงการเพ่ือการพัฒนา ปี 2560 ของการประปาส่วนภมูิภาค 
จ านวน 6 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 1,314.516 ล้านบาท แลว้ ซึง่โครงการปรับปรุง
ขยายเพ่ือรองรับพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที ่2 (เร่งด่วน)  การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขานครพนม วงเงิน 76.989 ล้านบาท ที่เสนอในครั้งน้ีเป็นหนึ่งในหก
โครงการดังกล่าว แต่เนื่องจากปัจจุบันพื้นทีบ่ริเวณโคกภูกระแตทีจ่ะใช้ด าเนินโครงการ
ปรับปรุงขยายฯ ไดก้ าหนดให้เป็นที่ราชพัสดุเพ่ือใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจจังหวัด
นครพนม จึงจ าเป็นตอ้งเปลี่ยนมาด าเนินโครงการปรับปรุงขยายฯ ในที่ดินของการ
ประปาส่วนภูมภิาค สาขานครพนม  แทน  ดงัน้ัน การประปาส่วนภมูิภาคจึงน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการปรับปรุงขยายฯ ซึ่งมกีารเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดบางส่วน อาทิ เป้าหมาย  (พื้นทีใ่ห้บริการ)                    แผนการ
ด าเนินงานโดยมวีงเงินในการด าเนินโครงการอยูภ่ายในกรอบวงเงินงบประมาณเดิม 
สรุปได้ดังน้ี  
 
หวัขอ้ รายละเอยีด 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลติ ระบบสง่น้ า และระบบจ่าย
น้ าประปาในพื้นที่ที่ประสบปัญหาให้สามารถบริการน้ าประปาแก่
ประชาชนได้เพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างพอเพียง  รวมทั้งกระจายความ
เจริญไปสู่ภูมภิาค  

วงเงินลงทุนและ
แหล่งที่มาของ
เงินทุน 

ใช้วงเงินลงทุนเต็มโครงการรวมทั้งสิ้น  76.989 ล้านบาท โดยมี
แหล่งเงินทุนประกอบด้วย เงินอุดหนุนจากรฐับาลจ านวน 57.742 
ล้านบาท (ร้อยละ 75.00) เงินรายได้ จ านวน 19.247 ล้านบาท 
(ร้อยละ 25.00)  

แผนการ
ด าเนินงาน 

ให้บริการในเขตพื้นทีอ่ าเภอเมืองและอ าเภออื่น ๆ ในจังหวัด
นครพนม โดยมรีะยะเวลาด าเนินการก่อสรา้ง 2 ป ีโดยภายหลังจาก
ได้รับงบประมาณ การประปาส่วนภูมภิาคคาดว่าจะใช้เวลาปรับปรงุ
และทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ 2 เดอืน ประกวดราคา
ประมาณ 3 เดือน และด าเนินการก่อสร้าง ประมาณ 1 ป ี6 เดือน  

ความพร้อมด้าน
ที่ดิน 

เปลี่ยนจากที่จะขอใชท้ี่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณโคกภูกระแต 
เป็นใช้ที่ดินในพื้นที่เดิมของการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม 

ผลตอบแทนทาง
การเงิน 

- กรณีค่าน้ าคงที ่โดยไม่มีการปรับคา่น้ าตลอดอายุโครงการ 
25 ปี จะมผีลตอบแทน 

ตามมลูค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 344.627 ล้านบาท 
- กรณีได้ปรับอตัราค่าน้ า ในอัตราร้อยละ 3 ตอ่ปี โดยปรับทกุ 

ๆ 3 ป ีจะม ี
ผลตอบแทนตามมลูคา่ปัจจุบันสุทธิเท่ากับ เท่ากับ 671.430 ล้าน
บาท 

อื่น ๆ  - โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายฯ ไม่เข้าข่ายต้องจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
- การประปาสว่นภมูิภาคได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกภาคสว่น 
ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการปรับปรุงขยายฯ 
เช่น การรับฟังความคดิเห็น การให้ความรว่มมือและส่งเสริม
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสังคม 

 
14. เรือ่ง การขอรบัการจดัสรรงบกลางประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 เพือ่เปน็
คา่ใชจ้า่ยสมทบใหก้องทนุออ้ยและน้ าตาลทรายน าไปช าระหนีเ้งนิกูส้ว่นตา่งราคาออ้ย
ขัน้ตน้และขัน้สดุทา้ย ฤดกูารผลติป ี2549/2550  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติ ดังน้ี  
  1. อนุมตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่าย           เพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้
ขยายเวลาเบกิจ่ายเงนิงบประมาณถึงวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562 แลว้ 
จ านวน 450 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสมทบให้กองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายน าไปใช้
ช าระหนี้เงินกู้สว่นต่างราคาอ้อยขั้นต้นและออ้ยขั้นสุดท้าย ฤดกูารผลติปี 2549/2550 
ตามที่กระทรวงอตุสาหกรรมเสนอ  
   2. ให้กระทรวงอตุสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงพาณชิย ์                 (ตามหนังสือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที ่พณ 
0602/379 ลงวันที ่31 มกราคม 2561) ไปพจิารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
  3. ในกรณีที่พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มี
ผลใช้บังคับ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเตรียมแนวทางในการช าระหนี้ ส าหรบั
งวดปี 2563 โดยอาจพิจารณาน าเงินของกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายทีม่ีอยู ่และ
รายได้ที่คาดว่าจะน าส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายมาใช้เป็นล าดับแรก                
ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามพนัธกรณภีายใต้องคก์ารการค้าโลก  
 
15. เรือ่ง รายงานผลการด าเนนิการโอนความรบัผดิชอบการบรหิารตลาดนดัจตจุกัร ไป
เปน็ความรบัผดิชอบของกรงุเทพมหานครตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่6 พฤศจกิายน 
2561 ของการรถไฟแหง่ประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมตริับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอรายงานผลการ
ด าเนินการโอนความรบัผิดชอบการบริหารตลาดนัดจตุจักร ไปเป็นความรับผิดชอบของ
กรุงเทพมหานครตามมติคณะรัฐมนตร ี                  เมื่อวันที ่6 พฤศจิกายน 2561 ท่ี
มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย) ประสานงานกับ
กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เพ่ือเร่งรัดการด าเนินการโอนความรับผิดชอบ
การบริหารจดัการตลาดนัดจตุจกัรไปเป็นความรับผดิชอบของกรุงเทพมหานคร 
  สาระส าคญั 
  การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินการแกไ้ขปัญหาตลาดนัดจตจุักร 
เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้คา้รายย่อยในตลาดนัดจตุจักร ตามสรุปผล
การประชุม กขป.5 ครัง้ที่ 8/2561 เมื่อวันที ่12 กันยายน 2561 และลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นกบัประชาชนผูม้าใช้บรกิาร เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2561 ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้เชิญผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย และ
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมหารือเมือ่วันที่ 8 และ 14 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือ
หารือเกี่ยวกับแนวทางด าเนินการโอนความรับผิดชอบการบริหารจัดการตลาดนัด
จตุจักรไปเป็นความรบัผิดชอบของกรุงเทพมหานคร สรุปผลได ้ดงัน้ี  
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  1. การรถไฟแห่งประเทศไทย ตกลงให้กรุงเทพมหานครเช่าทีด่ิน เพ่ือ
บริหารจัดการตลาดนดัจตุจักรทั้งหมดบนพืน้ที่ขนาด 68 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา 
  2. ก าหนดอัตราค่าเชา่ปีละ 169,423,250 บาท และระยะเวลาให้เช่าไม่
เกินปี พ.ศ. 2571 และให้มีการพิจารณาทบทวนค่าเช่าร่วมกันทกุ ๆ 3 ปี และมกีารปรับ
เพ่ิมไม่เกินอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
  3. สัญญาเช่าต่าง ๆ จ านวน 32 สัญญาทีก่ารรถไฟแห่งประเทศไทย มีอยู่
ในปัจจุบันน้ัน โอนสิทธิและหน้าท่ีให้กรุงเทพมหานครไปทั้งหมดเพื่อให้การบริหาร
จัดการตลาดมีประสิทธิภาพ   
  4. ให้กรุงเทพมหานครเริ่มเข้าบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักร ตั้งแต่วันที ่1 
ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยก าหนดอัตราค่าเช่าแผงค้าละ 1,800 บาท/แผง/เดือน 
(ลดลงจากอตัราค่าเชา่ 3,157 บาท)  
  5. กรุงเทพมหานครยนืยันรับโอนสิทธิและหน้าท่ีในสัญญาว่าจ้างบริการ
งานรักษาความปลอดภัย   จนส้ินสุดสัญญาวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และสัญญาว่าจ้าง
งานท าความสะอาดและจัดเก็บขยะแบบครบวงจรที่จะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 พฤษภาคม 
2565 ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยจะช่วยกรุงเทพมหานครเจรจาต่อไป 
  6. ในการท าสัญญากบัผู้เช่าทกุประเภทระหว่างกรุงเทพมหานครกับผู้เชา่ 
กรุงเทพมหานครตกลงจะด าเนินการตรวจสอบผู้เช่าที่มภีาระหนี้สินค้างช าระกับการ
รถไฟแห่งประเทศไทย  หากผู้เช่ารายใดยงัคงมีภาระหนี้สินติดค้างกับการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานครจะไม่ท าสัญญากับผู้เชา่รายนั้น และการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิในพื้นที่เช่าจนกวา่ผู้เช่ารายนั้นจะไดช้ าระหนี้ให้การรถไฟ
แห่งประเทศไทยครบถ้วนแล้ว   
  7. การรถไฟแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครจะจัดท าบันทึกข้อตกลง
การแก้ไขปัญหาตลาด นัดจตจุักรรว่มกันตามตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที ่6 
พฤศจิกายน 2561 ก่อนจัดท าสัญญาเช่าที่ดนิตามแบบมาตรฐานของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยต่อไป 
ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการด าเนินการจดัท ารา่งบนัทึกข้อตกลงรว่มกันเพื่อแก้ไขปัญหาตลาด
นัดจตุจักรตามสาระส าคัญและข้อเท็จจรงิขา้งต้น 
 
16. เรือ่ง  สรปุมตกิารประชมุคณะกรรมการพชืน้ ามนัและน้ ามนัพชื  ครัง้ที ่2/2561 
  คณะรัฐมนตรมีีมตริับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพืชน้ ามนัและ
น้ ามันพืช ครั้งที ่2/2561  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นาย
สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) เสนอ  ซึ่งการประชุมดังกลา่ว           มีรายละเอียดสรุปได ้ดังน้ี  
 
ประเดน็ หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

1. แนวทางการแกไ้ขปญัหามะพรา้ว  
 1.1 จดัท าข้อมูลสินค้ามะพร้าวเพ่ือด าเนินการจัดท าข้อมูล
ปริมาณการผลิตมะพรา้วให้มีความถูกต้อง  

- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

 1.2 จดัท าแนวทางการบรหิารจดัการสนิคา้มะพรา้ว  

  1.2.1 แต่งตั้งคณะอนกุรรมการบริหารจัดการ
สินค้ามะพร้าวภายใตค้ณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช 

ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

  1.2.2 แก้ไข/เพ่ิมเติมประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศ เรื่อง หลกัเกณฑ์วิธกีารและเงื่อนไขในการขอและ

กรมการค้า
ต่างประเทศ 
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ออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ ในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วนส าหรับเมล็ดถั่วเหลือง มะพร้าว มะพร้าว
เน้ือแห้ง และน้ ามันมะพร้าว ที่น าเข้ามาในราชอาณาจกัรตาม
ความ             ตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 โดยผู้
ได้รับหนังสือรับรองได้ให้ค ารับรองว่าจะไมน่ ามะพร้าวน าเข้า 
ไปจ าหน่าย จ่าย โอน ให้นิติบุคคลหรือบุคคลทั่วไปแปรสภาพ
มะพร้าวโดยการกะเทาะภายนอกโรงงานของตนเอง และแก้ไข
บทลงโทษกรณีผู้น าเข้าไม่ปฏิบตัิตามประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศ โดยให้พักหรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 

  1.2.3 แจ้งผลการพิจารณาการบริหารการน าเข้า
สินค้ามะพร้าวพิกัดฯ 0801.12.00 พิกัดฯ 0801.19.10 และพิกัด
ฯ 0801.19.90 ภายใต้กรอบ AFTA ให้กรมการคา้ต่างประเทศ
ด าเนินการในสว่นที่เกีย่วข้องไดท้ันทีและให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
รายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวให้คณะกรรมการพืชน้ ามัน
และน้ ามันพืชทราบต่อไป 

ฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร
จัดการสินค้ามะพร้าว 

 1.3 จดัท าแนวทางการปอ้งกนัการลกัลอบและน าเขา้
มะพรา้วผดิกฎหมาย 

 

  1.3.1 ก าหนดระบบบริหารความเส่ียงในการ
ตรวจสอบสินค้า (Profile)  ในระบบฐานข้อมลูเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงในการน าเข้าสินค้าให้สินค้ามะพร้าวเป็น
สินค้าที่มีความเสีย่งสูง และเป็นสินค้าน าเข้าที่ต้องท าการเปิด
ตรวจทุกกรณี และเสนอให้มีการควบคุมสินค้ามะพร้าวน าเข้า
เพียงท่าเรือกรุงเทพมและทา่เรือแหลมฉบัง  

กรมศลุกากร 

  1.3.2 เพ่ิมความเข้มงวดในการใช้มาตรการ
สุขอนามัยและสขุอนามัยพืชเพ่ือป้องกันการเข้ามาระบาดของ
โรค 

กรมวิชาการเกษตร 

 1.4  ก าหนดใหส้นิคา้มะพรา้วและผลติภณัฑเ์ปน็สนิคา้
ควบคมุและก าหนดมาตรการก ากบัดแูลการเคลือ่นยา้ยสนิคา้
ดงักลา่ว (ต่อมาคณะรฐัมนตรีได้มมีต ิ(30 ตลุาคม 2561) 
เห็นชอบการก าหนดให้สินค้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า
ควบคุมแล้ว)  

คณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ 

 1.5 ให้มแีนวทางการรบัซือ้เนือ้มะพรา้วในราคาน าตลาด 
เพ่ือแก้ไขปัญหามะพรา้วที่คงเหลืออยู่ในระบบ 

กรมการค้าภายใน 

2. การบรหิารการน าเขา้น้ ามนัถัว่เหลอืง มะพรา้ว (มะพรา้วผล  
และมะพรา้วฝอย) เนือ้มะพรา้วแหง้  และน้ ามนัมะพรา้ว ป ี2562 
ภายใตก้รอบ WTO FTA และ AFTA  (ยกเว้นการบริหารน าเข้า
มะพร้าวผล) ใหบ้รหิารการน าเขา้เชน่เดยีวกบัป ี2561 โดย
หลักเกณฑก์ารจดัสรรโควตาให้เป็นไปตามที่กรมการค้า
ต่างประเทศก าหนด สว่นการบริหารน าเข้าสนิค้ามะพร้าวผลจะ
ส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารจดัการ
สินค้ามะพร้าวภายใตค้ณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช  
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนน าเสนอคณะกรรมการพชืน้ ามัน
และน้ ามันพืชในครั้งตอ่ไป 

- กรมการค้า
ต่างประเทศ 
- คณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการสินค้า
มะพร้าว 

3. ศกึษามาตรการปกปอ้งพเิศษภายใต้ความตกลงเกษตรของ กระทรวงเกษตรและ
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WTO  ในเรื่อง การปกป้องการน าเข้าที่เพ่ิมขึ้นเป็นพิเศษส าหรับ
สินค้ามะพร้าว  (Special Safeguard Measure : SSG) 

สหกรณ ์

 
17.  เรือ่ง  มาตรการชว่ยเหลอืผูม้รีายไดน้อ้ยเพิม่เตมิผา่นบตัรสวสัดกิารแหง่รฐั 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มรีายได้น้อยเพ่ิมเติมผ่าน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ   
  ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามมาตรการชว่ยเหลือผู้มรีายได้น้อย
เพ่ิมเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินรวมทั้งสิ้น จ านวน 38,730 ลา้นบาท ให้
กระทรวงการคลังปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยปรับ
มาตรการที่ใช้จ่ายจากกองทุนประชารัฐเพือ่เศรษฐกิจฐานราก ซึง่ส านักงบประมาณได้
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว จ านวน 40,000 ลา้น
บาท และขณะนีย้ังคงมีเหลือเพียงพอเพื่อด าเนินการตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อยเพ่ิมเติมฯ ในระยะแรก  หากไม่เพยีงพอเห็นควรให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่ง
เงินเพิ่มส าหรับกองทุนประชารัฐฯ เพ่ือรองรับการด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ              
ตามขั้นตอนและกระบวนการต่อไป  ตามความเห็นของส านักงบประมาณ   
  สาระส าคญั  
  มาตรการช่วยเหลือผูม้ีรายได้น้อยเพ่ิมเติมผ่านบัตรสวัสดกิารแหง่รัฐ 
จ านวน 4 มาตรการ ดงัน้ี 
  1. มาตรการบรรเทาภาระคา่ไฟฟา้และคา่น้ าประปา 
  วัตถุประสงค:์ เพ่ือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
ได้แก ่ค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา อันจะส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมภีาระค่าครองชีพลดลง               โดยมีข้อก าหนด 
ดังน้ี 
   (1) กรณีค่าไฟฟ้า ให้ใช้ไฟฟ้าในวงเงิน 230 บาทต่อครวัเรือนต่อ
เดือน  
   (2) กรณีค่าน้ าประปา ให้ใช้น้ าประปาในวงเงิน 100 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อเดือน 
   ทั้งน้ี มาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือน
กันยายน 2562 ระยะเวลา 10 เดือน     
  กลุ่มเป้าหมาย: ผูผ้่านคุณสมบัตกิารลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
จ านวน 11.4 ล้านคน และ            ผ่านการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเตมิ 
ภายใตโ้ครงการไทยนิยมยั่งยืน 3.1 ล้านคน รวมทั้งหมด                   14.5 ล้านคน ซึง่
ทั้งหมดมีบัตรสวัสดกิารแห่งรัฐ คิดเป็นครวัเรอืนประมาณ 8.2 ล้านครัวเรือน ทั้งน้ี 1 
ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น 
  การด าเนินการ:  
   (1) กรณีค่าไฟฟ้า ผู้มรีายได้น้อยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดอืน 
ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิคา่ไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามวงเงินในมาตรการนี้ ทั้งนี ้ต้อง
ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณทีี่ใช้เกินวงเงินทีก่ าหนด ผู้มรีายได้น้อยเปน็
ผู้รับภาระค่าไฟฟ้าท้ังหมด   
   (2) กรณีค่าน้ าประปา ให้ใช้ในวงเงินไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือน
ต่อเดือน กรณทีี่ใช้เกนิวงเงินที่ก าหนด ผู้มรีายได้น้อยเป็นผูร้ับภาระค่าน้ าประปาทั้งหมด  
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   โดยให้ผู้มรีายได้น้อยน าใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบแจ้งค่าน้ าประปาไป
ช าระที่ส านักงานการไฟฟ้านครหลวง ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ส านักงานการ
ประปานครหลวง และส านักงานการประปาสว่นภูมภิาค พร้อมทัง้แสดงบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ โดยทกุสิ้นเดือนการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค การประปานคร
หลวง และการประปาส่วนภูมภิาค จะส่งบันทึกรายชื่อผู้มรีายได้นอ้ยที่ใช้ไฟฟ้าและ
น้ าประปาภายใต้วงเงนิที่ก าหนดให้กรมบัญชีกลาง เพ่ือทีก่รมบัญชีกลางจะน าเงินจาก
กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมาจ่ายคืนผ่านบตัรสวัสดิการแห่งรัฐ
ในช่องกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนกิส์ประมาณกลางเดือนของเดือนถัดไป ซึ่งผู้มีรายได้น้อย
สามารถใช้ซื้อสินค้าและบรกิารผ่านเครื่องรบับัตรสวัสดิการแห่งรฐั (เครื่อง EDC) แอป
พลิเคชันถุงเงินประชารัฐ และถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้ 
  2. มาตรการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในชว่งปลายปใีหแ้กผู่้ถอืบตัรสวสัดกิาร
แหง่รฐั 
  วัตถุประสงค:์ เพ่ือสนับสนุนให้ผู้มีรายได้นอ้ยมีเงินในการซื้อสินค้าและ
บริการเพ่ิมเติมในเดือนธันวาคม 2561 เป็นจ านวน 500 บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) 
เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้มรีายได้น้อยในช่วงปลายป ี2561 
  กลุ่มเป้าหมาย: ผูผ้่านคณุสมบัตกิารลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
จ านวน 11.4 ล้านคน และผ่านการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรฐัเพิ่มเติมภายใต้
โครงการไทยนิยมยั่งยืนจ านวน 3.1   ล้านคน รวมทั้งหมดจ านวน 14.5 ล้านคน  
  การด าเนินการ: กรมบญัชีกลางจะน าเงินจากกองทุนประชารัฐเพือ่
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม ใส่ในบัตรสวัสดกิารแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผู้มรีายได้น้อยสามารถใชซ้ื้อสินค้าและบริการผา่นเครื่อง EDC แอป
พลิเคชันถุงเงินประชารัฐ และถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้ 
  3. มาตรการชว่ยเหลอืคา่เดนิทางไปรบัการรกัษาพยาบาลและคา่ใชจ้า่ย
อืน่เกีย่วกบัสขุภาพส าหรบัผูส้งูอายทุีม่รีายไดน้อ้ย 
  วัตถุประสงค:์ เพ่ือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการ
รักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกีย่วข้องกับการดูแลรักษาสขุภาพส าหรับผู้สูงอายุที่มี
รายได้น้อย เป็นจ านวน 1,000 บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดยีว)  
  กลุ่มเป้าหมาย: ผูผ้่านคุณสมบัตกิารลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ และ
ผ่านการลงทะเบียนเพือ่สวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมี
อายุตั้งแต่ 65 ปขีึ้นไป ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 จ านวน 
2.2 ล้านคน  
  การด าเนินการ: กรมบญัชีกลางจะน าเงินจากกองทุนประชารัฐเพือ่
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม ใส่ในบัตรสวัสดกิารแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผู้มรีายได้น้อยสามารถใชซ้ื้อสินค้าและบริการผา่นเครื่อง EDC แอป
พลิเคชันถุงเงินประชารัฐ และถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้ 
  4. มาตรการชว่ยเหลอืคา่เชา่บา้นส าหรบัผูส้งูอายทุีม่รีายไดน้อ้ย 
  วัตถุประสงค:์ เพ่ือบรรเทาภาระค่าเช่าที่อยู่อาศัยให้แกผู่้สูงอายุที่มรีายได้
น้อย เป็นจ านวน 400 บาทต่อคนต่อเดือน ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือน
กันยายน 2562  
  กลุ่มเป้าหมาย: ผูผ้่านคุณสมบัตกิารลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ และ
ผ่านการลงทะเบียน  
เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีอายุตั้งแต ่60 ปขีึ้น
ไป ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกนัยายน 2562 และเชา่ที่อยู่อาศัย โดยรวมถงึ
ผู้สูงอายุที่ไมม่ีที่อยู่อาศัยด้วย (ตามข้อมลูการลงทะเบียนของ             ผูม้ีรายได้น้อย) 
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ซึ่ง ณ เดือนธันวาคม 2561 มีจ านวน 2.2 แสนคน และทยอยเพิ่มเป็น 2.3 แสนคน ณ เดือน
กันยายน 2562  
  การด าเนินการ: กรมบญัชีกลางจะน าเงินจากกองทุนประชารัฐเพือ่
เศรษฐกิจฐานรากและ                สังคมใส่ในบัตรสวัสดิการแห่งรฐัในช่องกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผู้มรีายได้น้อยสามารถใชซ้ื้อสินค้าและบริการผา่นเครื่อง EDC แอป
พลิเคชันถุงเงินประชารัฐ และถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้ 
 
18.  เรือ่ง  ขอรบัการจดัสรรเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 งบ
กลางรายการเงนิส ารองจา่ยเพือ่กรณฉีกุเฉนิหรอืจ าเปน็ (เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการ
ด าเนนิโครงการจดัท าบตัรสวสัดกิารแหง่รฐั)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามความเห็นของส านักงบประมาณ ให้
กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชกีลางใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น ที่
กระทรวงการคลังอนมุตัิให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันท าการสุดท้าย
ของเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแลว้  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินโครงการจัดท าบตัรสวัสดิการแห่งรัฐให้แกผู่้มีสิทธิตามโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเตมิภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุม่ผู้พกิาร 
ผู้สูงอาย ุผู้ปว่ยตดิเตียง หรือผูท้ี่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ใน
กรอบวงเงิน 186,299,500 บาท ประกอบดว้ย 
  1. ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 3,802,309 ใบ 
จ านวนเงิน 162,687,200 บาท  
  2. ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 3,802,309 ใบ 
จ านวนเงิน 798,450 บาท  
  3. ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการรายป ีรวมค่าบริหารจดัการโครงการ 
ค่าควบคุมงาน และบรหิารระบบตา่ง ๆ รวมถึงการบริหารฐานข้อมลูและจัดท า Dashboard 
& Data Analytics จ านวนเงนิ 22,813,850 บาท 
 
19. เรือ่ง โครงการสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัแหง่รฐั (โครงการบา้นลา้นหลงั)  
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี ้  
   1. เห็นชอบในหลกัการโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการ
บ้านล้านหลัง) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ส าหรับ 
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือ
ชดเชยสว่นต่างระหว่างรายได้ดอกเบ้ียรับตามแผนวสิาหกิจของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ กับรายไดด้อกเบี้ยรับจากโครงการ เป็นระยะเวลา 6 ปี วงเงินรวม 3,876.65 
ล้านบาท ให้เป็นไปตามความเห็นส านักงบประมาณ ทั้งน้ี ให้กระทรวงการคลังตดิตาม
การด าเนินโครงการบา้นล้านหลังอย่างใกลช้ิด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได ้(Non – Performimg Loans : NPLs) เพ่ิมขึ้นในระบบ รวมทั้งก ากับให้ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์พิจารณาการอนุมตัิสินเชื่อด้วยความละเอียดรอบคอบ เหมาะสม โดย
ค านึงถึงการให้สินเชือ่แก่ผูกู้้ทีย่ังไม่มีที่อยู่อาศัยมาก่อนเป็นล าดับแรก เพ่ือสร้างโอกาส
และสนับสนุนประชาชนกลุ่มผู้มรีายได้น้อยทีไ่ม่มีที่อยู่อาศัยไดม้ีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัย
ได้อย่างทั่วถึง และเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกับการอนุมตัิสินเชื่อในโครงการ
ให้ความช่วยเหลือผูม้รีายได้น้อย ให้มีที่อยูอ่าศัยในลักษณะเดยีวกันกับที่คณะรัฐมนตรี
ได้เคยมีมติเห็นชอบไว้ก่อนหน้าน้ี เช่น โครงการบ้านประชารัฐ และโครงการบ้านธนา
รักษ์ประชารัฐ เป็นต้น   



 

 

 

21 

   2. เห็นชอบให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์แยกบัญชีมาตรการสินเชือ่เพื่อที่
อยู่อาศัย (Post Finance) เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล (Public Service 
Account : PSA) และไม่นับรวมหนี้ที่ไมก่่อให้เกิดรายได ้(Non – Performimg Loans 
: NPLs) ที่เกิดจากการด าเนินโครงการเฉพาะกรณีทีผู่้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 
บาท และมกีารผ่อนปรนเกณฑ์ด้านรายได้ตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขโครงการในการ
ค านวณตวัชีว้ัดด้านความสามารถในการบรหิาร NPLs เป็นตัวชีว้ดัผลการด าเนินงาน
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมทั้งให้สามารถน าค่าใช้จ่ายในการจดัท าโครงการฯ 
บวกกลับก าไรสทุธิเพื่อการค านวณโบนัสพนักงานได้  
  3. เมื่อคณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบมาตรการแล้ว ให้ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในฐานะหน่วยงานของรัฐผู้ด าเนินโครงการจัดท าประมาณการต้นทุนทางการ
เงินและการบริหารจดัการทีร่ัฐจะต้องรับภาระทั้งหมดส าหรับกิจกรรม มาตรการหรือ
โครงการ และแจ้งให้คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐและ
กระทรวงการคลังทราบ และเมื่อสิ้นสุดโครงการแลว้ ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เสนอ
รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้ง
เผยแพร่ผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกสด์้วย  
  สาระส าคญัของเรือ่ง  
  โครงการสินเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ทีก่ระทรวงการคลังเสนอมาในครั้งน้ี เป็นการ
ช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชนให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณชิยแ์ละ
จัดซื้อหรือปลูกสร้างทีอ่ยู่อาศัย (Post Finance) ที่มีราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท เป็น
ของตนเอง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มรีายได้น้อยทีไ่ม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคาร
พาณิชย ์กลุ่มคนวัยท างานหรือประชาชนทีก่ าลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ไมต่้องการมีภาระค่าใช้จา่ยเกินตวั โดย ธอส. สนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัย
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้พิเศษและเงื่อนไขการให้สินเชื่อที่ผ่อนปรนตามนโยบายรัฐบาล 
วงเงินโครงการรวมทัง้สิ้น 50,000 ล้านบาท วงเงินต่อรายสูงสดุไม่เกิน 1,000,000 บาท 
ระยะเวลากู้ยมื 40 ป ีอตัราดอกเบี้ยคงทีร่้อยละ 3 ต่อปี ในช่วง 5 ปแีรก ส าหรบัผูกู้้ที่มี
รายไดต้่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท หรือดอกเบ้ียคงทีร่้อยละ 3 ตอ่ปี ในช่วง 3 ปีแรก 
ส าหรับผูกู้้ที่มีรายได้ตอ่เดือนเกิน 25,000 บาท รวมถึงการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ส าหรับผูกู้้ที่มีรายได้ตอ่เดือนไม่เกิน 25,000 บาท อีกทั้งในกรณีทีผู่้กู้มีเอกสารแสดง
รายได้เพื่อค านวณความสามารถในการกู้ไมเ่พียงพอหรือไม่สามารถแสดงหลกัฐานที่มา
ของรายได้ได้  ธอส. ได้ก าหนดให้มีนโยบายที่จะผ่อนปรนพิเศษให้ เช่น กรณีที่ไม่มี
หลักฐานทางการเงินเนื่องจากประกอบอาชพีอิสระ และมีรายได้ต่ ากว่าเดือนละ 25,000 
บาท ให้ผูกู้้น าเอกสารหลักฐานรายได้และรายจ่ายค่าเช่าบ้านหรือการผ่อนช าระเงิน
ดาวน์ไม่น้อยกว่า 12 เดือนมาประกอบการยืน่กู้ได้ หรือกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักฐาน
ที่มาของรายได้ได ้ก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน 
(โครงการที่ให้ความรูแ้ละค าปรกึษาเกีย่วกับการเขา้ถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย) เพ่ือออม
เงินอย่างสม่ าเสมอไมน่้อยกว่า 9 เดือน และสามารถมาขอกู้ในภายหลังได้เช่นกัน โดย 
ธอส. จะพิจารณาสมุดบัญชีเงินฝากหรือเอกสารในการจ่ายคา่เช่าบ้านหรือผ่อนช าระค่า
สินค้า เพื่อน ามาค านวณและพิจารณาความสามารถในการผ่อนช าระหนี้ ซึ่งโดยปกติ
หากคนที่มีรายได้น้อยน าสมุดบัญชีเงินฝากไปยื่นกู้ธนาคารพาณชิย์อาจถกูปฏิเสธ
สินเชื่อได้ เน่ืองจากไม่มีหลักฐานทางการเงินที่ชัดเจน ดงัน้ัน การผ่อนปรนพิเศษของ 
ธอส. ในลกัษณะนี้ จงึถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนผูม้ีรายได้นอ้ยสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งจะชว่ยยกระดบัคุณภาพชีวติของผู้มรีายได้น้อยให้
ประชาชนได้มีบ้านเปน็ของตนเอง และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติด้านการ
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สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมทีมุ่่งเน้นสร้างความเป็นธรรมและ                 
ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 
20.  เรือ่ง  มาตรการปรบัสมดลุน้ ามนัปาลม์ในประเทศ 
                    คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบให้กระทรวงพาณชิย ์โดยกรมการค้าภายใน
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น ทีก่ระทรวงการคลังอนุมตัิให้ขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินงบประมาณถึงวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการเรง่รัดส่งออกน้ ามันปาลม์ดิบ ป ี2561 ตามมาตรการปรับสมดลุ
น้ ามันปาล์ม ปี 2561 ในกรอบวงเงิน 525,000,000 บาท โดยให้กรมการค้าภายใน
พิจารณาทบทวนการก าหนดปริมาณ เป้าหมาย และวงเงินค่าใชจ้่ายให้เหมาะสม
สอดคล้องกบัระยะเวลาในการด าเนินการโครงการ รวมทั้งด าเนินการและตรวจสอบให้
เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการ โครงการเร่งรัดการสง่ออกน้ ามันปาล์มดิบ 
ปี 2561 ตามมาตรการปรับสมดุลน้ ามันปาลม์ในประเทศ ที่คณะอนุกรรมการเพ่ือบริหาร
จัดการปาลม์น้ ามันและน้ ามันปาล์มด้านการตลาดมีมติเห็นชอบเมือ่วันที่ 23 สิงหาคม 
2561 โดยเฉพาะการตรวจสอบคุณสมบตัิผู้เข้ารว่มโครงการและหลักฐานเอกสารต่าง ๆ 
ให้ครบถ้วนถูกต้องทุกขั้นตอน  
   ส าหรับการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายขอให้กรมการคา้ภายในปฏิบตัติาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธกีารในการขอใช้งบประมาณ
รายจ่าย งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือแก้ไขหรือ
เยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณ ีพ.ศ. 2559 ข้อ 3 ทีก่ าหนดว่าส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือแก้ไขหรือเยียวยา ตามหลักมนุษยธรรมใน
ความเดือดร้อนเสียหายทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประชาชนหรือของผู้ประสบภยัอัน
เป็นสาธารณภัย ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาต ิมีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ใน
กรณีที่การขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางในลักษณะงบด าเนินการ ให้
กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมอัตราค่าใช้จ่ายกอ่น แล้วขอท าความตก
ลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณอกีครัง้หนึ่ง ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
  สาระส าคญัของเรือ่ง  
   มาตรการปรบัสมดลุน้ ามนัปาลม์ในประเทศ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี ้
   1. การใชน้้ ามนัปาลม์ดบิในการผลติกระแสไฟฟา้ 
    1.1   วธิกีาร  กระทรวงพลังงาน (พน.) โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย 
(กฟผ.) รับซื้อน้ ามันปาล์มดิบจากพื้นที่แหล่งผลติที่ส าคัญ เช่น กระบี่  สุราษฎร์ธานี 
ชุมพร เป็นต้น  เพ่ือน าไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา 
    1.2   เปา้หมาย กฟผ. รับซื้อน้ ามันปาล์มดิบ จ านวน 160,000 ตัน 
ภายในระยะเวลา            2 – 3 เดือน เพ่ือน าไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้ 576 ล้านหน่วย 
    1.3   วงเงนิชดเชยสว่นตา่ง  กฟผ. ขอรับเงินชดเชยสว่นต่าง
ระหว่างต้นทุนการผลติกระแสไฟฟ้าโดยใชน้้ ามันปาล์มดบิเป็นเชือ้เพลิงกับรายได้จาก
การขายกระแสไฟฟ้า ในวงเงิน 525ล้านบาท 
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    1.4   ระยะเวลารบัซือ้น้ ามนัปาลม์ดบิ  พฤศจิกายน 2561 – 
กุมภาพันธ์ 2562              (รวมระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจา้งตามพระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560)  
    1.5   ระยะเวลาโครงการ พฤศจิกายน 2561 – พฤษภาคม 2562 
    1.6   ประมาณการจา่ยจากงบกลางฯ  
 
                                       หนว่ย : ลา้นบาท 

ป ี2561 ป ี2562 
รวม 

ธนัวาคม มกราคม กมุภาพนัธ ์ มนีาคม เมษายน พฤษภาคม 

- - 175 175 175 - 525 
   1.7  หนว่ยงานด าเนนิการ กฟผ. 
    1.8  หนว่ยงานเบกิจา่ยเงนิ กรมการค้าภายใน 
                         1.9  ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
    (1)   ปริมาณสต็อกน้ ามันปาล์มดิบสว่นเกินในระบบลดลงไม่น้อยกว่า 
160,000 ตันส่งผลให้ปริมาณการผลิตน้ ามนัปาล์ม ความต้องการใช้และสต็อกน้ ามัน
ปาล์มในประเทศอยู่ในระดับสมดลุ 
    (2)   ราคาผลปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาลม์หลงัด าเนินมาตรการปรับ
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับราคาก่อนด าเนินมาตรการและมีเสถยีรภาพมากขึ้น 
    (3)   เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก ชว่ยสร้าง
โอกาสและช่องทางการส่งออกน้ ามันปาล์มของไทยในระยาว 
   2.  การสง่ออกน้ ามนัปาลม์ดบิ 
    2.1 วธิกีารและวงเงนิสนบัสนนุ คงหลักการตามมาตรการเดิมที่
นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้ พณ. ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็นในกรอบวงเงิน 
525 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเร่งรัดส่งออกน้ ามันปาล์มดิบ ปี 
2561 ตามมาตรการปรับสมดลุน้ ามันปาล์มในประเทศ  ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผู้ส่งออกไม่เกินกิโลกรัมละ 1.75 บาท 
    2.2  กรอบระยะเวลาและเงือ่นไขราคา มอบคณะอนุกรรมการ
บริหารและก ากับดูแลมาตรการปรับสมดุลน้ ามันปาล์มในประเทศ ที่ กนป. แต่งตั้ง 
พิจารณาบริหารและก ากับดูแลให้สอดคล้องกับการอนุมัติงบกลางและสถานการณ์การ
ผลติการตลาดที่ปรับเปลี่ยนต่อไป 
    2.3 หนว่ยงานด าเนนิการ กรมการค้าภายใน 
    2.4 หนว่ยงานเบกิจา่ยเงนิ กรมการค้าภายใน  
ตา่งประเทศ 
 
21.  เรือ่ง  รายงานผลการประชมุการพจิารณาก าหนดสทิธกิารตรวจลงตราเพือ่การ
ทอ่งเทีย่ว: สทิธขิอรบัการตรวจลงตรา ณ ชอ่งทางอนญุาตของดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
(Visa on Arrival – VoA) และสทิธกิารยกเวน้การตรวจลงตราเพือ่การทอ่งเทีย่ว พ านกั
ไดไ้มเ่กนิ 30 วนั (ผ.30) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบมติที่ประชุมส่วนราชการที่เกีย่วข้อง เรื่อง การ
พิจารณาก าหนดสิทธกิารตรวจลงตราเพื่อการท่องเท่ียว: สิทธิขอรับการตรวจลงตรา ณ 
ช่องทางอนุญาตของดา่นตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival – VoA) และสิทธิการ
ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเท่ียว พ านักได้ไม่เกิน 30 วัน (ผ.30) เมื่อวันที่  
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8 สิงหาคม 2560 และ 26 เมษายน 2561 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
ดังน้ี  
  1. ก าหนดให้สิทธิขอรบัการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของดา่น
ตรวจคนเข้าเมือง (VoA) เพ่ิมเติม แก่คนชาติของเม็กซิโก วานูอาตู นาอูรู และจอร์เจีย 
  2. ก าหนดให้สิทธิ ผ.30 แก่คนชาติลตัเวยี ลิทัวเนีย อันดอร์รา ซานมารีโน 
ยูเครน มัลดีฟส์ และมอริเชียส 
  3. เห็นชอบการก าหนดรายชื่อประเทศที่ไดร้ับสิทธิ ผ.30 และสทิธิ VoA 
เพ่ิมเติม โดยพิจารณายกเว้นเรื่องหลักประตบิัติต่างตอบแทนกรณนีาอูรู ลัตเวยี ลิทวัเนีย 
อันดอร์รา ซานมารโีน ยูเครน และเมก็ซโิก 
  4. ยกเลิกการให้สิทธิ VoA แก่คนชาติโอมาน เช็ก ฮังการ ีโปแลนด์ ลกิ
เตนสไตน์ เอสโตเนีย สโลวีเนีย สโลวกั ลตัเวีย ลิทวัเนีย ซานมารโีน อันดอรร์า ยูเครน 
มัลดีฟส์ และมอริเชียส เน่ืองจากไดร้ับทั้งสิทธิ VoA และสิทธิ ผ.30 ให้เหลือเพียงสิทธิ 
ผ.30 ซึ่งเป็นสิทธิทีด่ีกว่า VoA เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตรวจคน
เข้าเมือง ซึ่งโดยปกตจิะอนุญาตให้พ านักตามสิทธิที่เหนือกว่า (ผ.30)  
  5. อนุมตัิมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งจัดท า
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดรายชื่อประเทศที่คนชาตจิะขอรับการตรวจลง
ตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VoA) เพ่ือปรับปรุงรายชื่อประเทศ
ที่ได้รับสิทธิ VoA ทั้งหมด โดยจะเพ่ิมรายชือ่ประเทศเม็กซิโก วานูอาตู นาอูรู จอร์เจีย 
ซึ่งเป็นประเทศที่ไดร้ับสิทธิ VoA และไม่บรรจุรายชื่อ 15 ประเทศที่ได้รับสิทธิ VoA 
ซ้ าซ้อนกับ ผ.30 ไดแ้ก่ โอมาน เชก็ ฮังการี โปแลนด ์ลิกเตนสไตน์ เอสโตเนีย 
สโลวีเนีย สโลวกั ลตัเวีย ลิทวัเนีย ซานมารโีน อันดอรร์า ยูเครน มัลดีฟส์ และมอริเชียส 
ในประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ฉบับใหม่ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มี
ผลบังคับใช้ต่อไป 
  สาระส าคญัของเรือ่ง 
  กต. รายงานว่า ข้อมลูเกี่ยวกับสิทธิ VoA และการยกเว้นการตรวจลงตรา
ประเภทต่าง ๆ ในปัจจบุัน มีดังนี ้
  1. สทิธ ิVoA ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือ
เดินทางของประเทศตามที่ระบุในประกาศกระทรวงมหาดไทย ก าหนดรายชื่อประเทศที่
คนชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพ่ือการทอ่งเที่ยว สามารถขอรบัการตรวจลงตรา ณ 
ช่องทางอนุญาตของดา่นตรวจคนเข้าเมืองท่ีก าหนดไว้ โดยอนุญาตให้พ านักใน
ราชอาณาจกัรได้ไม่เกิน 15 วัน ปัจจุบันประเทศไทยให้สิทธิ VoA แก่ 29 ประเทศ และ 
1 เขตเศรษฐกิจ (ไต้หวัน) 
  2. สทิธ ิผ.30 เป็นมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราฝ่ายเดียวของไทย 
ส าหรับผูถ้ือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนังสือเดินทางของประเทศตามที่ระบุ
ในประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือการทอ่งเที่ยว จะได้รับการ
ยกเว้นการตรวจลงตราและอนุญาตให้พ านักในราชอาณาจกัรไดไ้ม่เกิน 30 วัน ปัจจุบัน
ประเทศไทยให้สิทธิ ผ.30 แก ่48 ประเทศ และ 1 เขตบริหารพิเศษ (ฮ่องกง)  
  3. สทิธติามความตกลงยกเวน้การตรวจลงตรา ส าหรับผูถ้ือหนังสือเดินทาง
ของประเทศที่ไดท้ าความตกลงทวภิาคีว่าดว้ยการยกเว้นการตรวจลงตรากับไทยซึ่งถือ
หนังสือเดินทางตามประเภทที่ระบุไว้ใน                 ความตกลงฯ (ทูต ราชการ หรือ
ธรรมดา) สามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา โดย
จะได้รับอนุญาตให้พ านักตามระยะเวลาที่ระบุไว้ตามความตกลง คอื 14 วัน 30 วัน หรือ 
90 วัน ทั้งน้ี ปัจจุบันประเทศไทยได้จดัท าความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถอื
หนังสือเดินทางทูตและราชการกับ 54 ประเทศ และ 2 เขตบริหารพิเศษ (ฮ่องกงและมา
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เก๊า) และความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผูถ้ือหนังสือเดินทางธรรมดากับ 11 
ประเทศ และ 2 เขตบรหิารพิเศษ (ฮ่องกงและมาเก๊า)  
 
22. เรือ่ง การด าเนนิการตามขอ้มตคิณะมนตรคีวามมัน่คงแหง่สหประชาชาตเิกีย่วกบั
สาธารณรฐัซดูาน 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
ดังน้ี 

 1. เห็นชอบรับรองการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาต ิ(United Nations Security Council: UNSC) ที่ 2418 (ค.ศ. 2018) 
และที ่2428 (ค.ศ. 2018)  

 2. กรณีที ่UNSC ได้ออกข้อมติเพ่ือคงไว้ซึง่มาตรการลงโทษเกี่ยวกับ
สาธารณรัฐซูดานเป็นประจ าทกุปี  และเน้ือหาของข้อมติใหม่มิไดเ้ปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญ ของมาตรการลงโทษที่มีอยู่เดิม เห็นชอบให้ กต.ด าเนินการไปได้โดยไม่
ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และหากกรณีที ่UNSC จะรับรองข้อมติเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงสาระส าคญัหรือยกเลิกมาตรการลงโทษกรณีสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน 
เห็นชอบให้ กต. เสนอเรื่องที่มีการเปลีย่นแปลงสาระส าคัญหรือยกเลิกมาตรการลงโทษ
ดังกลา่วให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
  3. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกีย่วข้อง ไดแ้ก ่กระทรวงกลาโหม (กห.) 
กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ส านักข่าวกรองแห่งชาต ิ(สขช.) ส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ถือ
ปฏิบัตแิละปรับปรุงฐานข้อมูลเกีย่วกับมาตรการลงโทษสาธารณรฐัเซาท์ซูดาน 
โดยเฉพาะรายชื่อบุคคลและองคก์รทีต่้องถกูมาตรการลงโทษให้ทันสมัยตามข้อมลู
เว็บไซตข์องสหประชาชาต ิ(https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2206) 
และแจ้งผลการด าเนินการในสว่นที่เกี่ยวข้องให้ กต. ทราบ เพ่ือประโยชน์ในการ
รายงานต่อสหประชาชาติต่อไป ทั้งน้ี สหประชาชาติจะปรับปรุงรายชื่อบุคคลและองคก์ร
ที่ถูกมาตรการลงโทษภายใต้หัวข้อ “Sanctions List Materials” เป็นระยะ 
 
23.  เรือ่ง การด าเนนิการตามขอ้มตคิณะมนตรคีวามมัน่คงแหง่สหประชาชาตกิบั
สาธารณรฐัมาล ี
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบรับรองการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Security Council: UNSC) ที่ 2432 
(ค.ศ. 2018) เกีย่วกับสาธารณรัฐมาลี โดย UNSC ได้ออกข้อมติเพ่ือคงไว้ซึ่งมาตรการ
ลงโทษสาธารณรัฐมาลี และเน้ือหาของข้อมติมิได้เปลีย่นแปลงสาระส าคัญของมาตรการ
ลงโทษทีม่ีอยู่เดิม จึงให้ด าเนินการตามข้อมติดังกล่าว จนกว่า UNSC จะรับรองข้อมติ
เพ่ือเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญหรือยกเลิกมาตรการลงโทษกรณีสาธารณรัฐมาลี ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  โดยมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่กระทรวงมหาดไทย 
ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิส านักข่าวกรองแห่งชาต ิ(สขช.) 
ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ(สมช.) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (ส านักงาน ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง ถือปฏิบัตแิละปรบัปรุงฐานข้อมลูเกีย่วกับรายชื่อบุคคลและองค์กรทีถู่กมาตรการ
ห้ามเดินทางและอายัดทรัพย์สินให้เป็นไปตามรายการล่าสุด เพ่ือด าเนินมาตรการห้าม
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เดินทางและอายัดทรพัย์สิน ตามข้อมลูเว็บไซต์ของสหประชาชาติ 
(https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2374)  
  สาระส าคญัของเรือ่ง 
  กต. รายงานว่า สถานการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในสาธารณรัฐ
มาลียังคงด าเนินอยู่ UNSC จึงได้รับรองข้อมติที่ 2432 (ค.ศ. 2018) ซึ่งมีสาระส าคัญ
เป็นการคงมาตรการการห้ามเดินทางและการอายัดทรัพย์สินต่อสาธารณรัฐมาลตีามที่
ระบุไว้ในข้อมติที ่2374 (ค.ศ. 2017) ตลอดจนข้อยกเว้นที่เกี่ยวขอ้งออกไปจนถึงวันที่ 
31 สิงหาคม 2562  ทัง้น้ี ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชกิสหประชาชาต ิจึงมีพันธกรณทีี่
จะต้องด าเนินการตามข้อมต ิUNSC ดังกล่าว ซึ่งมีผลผกูพันไทยอย่างครบถ้วน โดยให้
เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายภายในของไทยและพันธกรณรีะหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง 
 
24. เรือ่ง  ขออนมุตัจิดัท าบนัทกึความเขา้ใจวา่ดว้ยการปรกึษาหารอืและความรว่มมอื
ระหวา่งกระทรวงการตา่งประเทศแหง่ราชอาณาจกัรไทยกบักระทรวงการตา่งประเทศ
และความรว่มมอืแหง่สาธารณรฐัโมซมับกิ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างบันทกึความเข้าใจว่าดว้ยการปรกึษาหารือ
และความร่วมมือระหวา่งกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
การต่างประเทศและความรว่มมือแห่งสาธารณรัฐโมซัมบกิ และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเขา้ใจ 
ฯ  ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ    
  ทั้งน้ี หากมีความจ าเปน็ต้องแก้ไขปรับปรุงรา่งบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วน
ที่จะเป็นประโยชนต์่อ            การด าเนินความสัมพันธ์ แต่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือกระทบ
ต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
  สาระส าคญัของรา่งบนัทกึความเขา้ใจฯ มีวตัถุประสงค์เพื่อกระชบั
ความสัมพันธ์ทวภิาค ีและพฒันาความรว่มมอืระหว่างไทยและโมซมับิก โดยจะส่งเสริม
ให้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลีย่นความคิดเห็นในประเด็นความร่วมมือทวภิาค ีซึ่ง
ครอบคลมุทุกสาขาทีท่ั้งสองฝ่ายมคีวามสนใจร่วมกัน ตลอดจนประเด็นในระดับภมูิภาค
และระดับระหว่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ  โดยร่างบันทกึความเข้าใจฯ จะมีผลบังคับใช้
ในวันที่ลงนาม โดยจะมีผลบังคับใช้จนกว่าภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งบอกเลิกล่วงหน้า
อย่างน้อย 60 วัน 
  โมซัมบกิเป็นแหล่งลงทุนท่ีมีมูลคา่สูงที่สุดของไทยในภูมภิาคแอฟริกา โดย
มีมูลค่ารวมประมาณ 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการลงทุนขนาดใหญ่ใน 3 สาขา 
แก ่(1) สาขาพลังงาน (2) สาขาการท่องเท่ียว และ                 (3) สาขาโครงสร้าง
พื้นฐาน นอกจากนี้ โมซัมบิกยังเป็นตลาดข้าวที่ส าคัญของไทย มีปริมาณน าเข้ากว่า 
400,000                ตนัต่อปี เป็นอันดับที ่5 ของภูมภิาคแอฟริกา และอันดับที่ 8 ของ
โลก รวมทั้งยังเป็นแหล่งวตัถุดิบอัญมณีที่ส าคัญที่สุดของไทย 
 
25.  เรือ่ง  ขอความเหน็ชอบตอ่รา่งขอ้ตกลงระหวา่งประเทศวา่ดว้ยผูล้ีภ้ยัและรา่ง
ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศเพือ่การโยกยา้ยถิน่ฐานทีป่ลอดภยั เปน็ระเบยีบ และปกติ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัตติามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผูล้ี้ภยั (Global 
Compact on Refugees – GCR) และร่างข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิน่
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ฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกต ิ( Global Compact for Safe, Orderly and 
Regular Migration – GCM) ที่ผ่านกระบวนการเจรจาแล้ว หากมีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญก่อนมีการรับรอง ให้คณะผู้แทนไทยสามารถ
ด าเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครัง้ 
  2. อนุมตัิให้คณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 
73 รว่มรับรอง GCR ซึ่งจะมกีารพิจารณาพร้อมกับข้อมติประจ าปเีรื่องส านักงาน
ข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภ้ัยฯ ในช่วงการประชมุสมชัชาฯ ที่นครนวิยอรก์ ในเดือนพฤศจิกายน 
2561 
  3. อนุมตัิให้หัวหน้าคณะผูแ้ทนไทยในการประชมุระดับสูงระหว่างรัฐเพื่อ
รับรอง GCM  ระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2561 ที่เมืองมาร์ราเกช ราชอาณาจักร
โมร็อกโก รว่มรับรอง GCM ในระหว่างการเข้ารว่มประชุมดังกล่าว 
  สาระส าคญัของเรือ่ง 
  1. ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศวา่ดว้ยผูล้ีภ้ยั (Global Compact on 
Refugees – GCR) เป็นเอกสารที่ไม่มผีลผกูพันทางกฎหมาย โดยระบรุายละเอียดแนว
ทางการตอบสนองการเคลื่อนย้ายขนาดใหญ่ของผู้ลีภ้ยัอย่างครอบคลุมและคาดการณ์
ได้ และให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศและชุมชนผู้รบัผูล้ีภ้ัยบนพ้ืนฐานของ
หลักการความร่วมมือระหว่างประเทศ (International cooperation) และหลักการการ
แบ่งเบาภาระและความรับผดิชอบ (burden – and responsibility - sharing) ที่เป็น
ธรรมมากยิ่งขึ้น โดยระบุวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ (ก) ลดแรงกดดันที่มตี่อประเทศ
ผู้รับ (ข) ยกระดับศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองของผูล้ี้ภยั (ค) เพ่ิมช่องทางในการไปตั้ง
ถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม และ (ง) สนับสนุนเงื่อนไขต่าง ๆ ในประเทศต้นทางเพื่อ
การส่งกลับอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศร ี 
  2. ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศเพือ่การโยกยา้ยถิน่ฐานทีป่ลอดภยั เปน็
ระเบยีบ และปกต ิ( Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration – 
GCM) เป็นเอกสารที่ไม่มีผลผกูพันทางกฎหมาย โดยระบรุายละเอียดแนวทางบริหาร
จัดการการโยกย้ายถิน่ฐานที่ปลอดภัยและถกูต้องตามกฎหมาย ซึง่สอดคล้องกบั
ผลประโยชน์ของไทย โดยเฉพาะเมื่อค านึงถึงการเป็นประเทศต้นทาง ทางผ่าน และ
ปลายทางของไทย  
 
26. เรือ่ง การขอความเห็นชอบคณะรฐัมนตรตีอ่เอกสารผลลพัธก์ารประชมุรฐัมนตรี
กระบวนการโคลมัโบ             ครัง้ที ่6  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบต่อรา่งเอกสารผลลัพธ์ของรัฐมนตรแีรงงาน
กระบวนการโคลัมโบทั้ง             3 ฉบับ ได้แก ่1) ร่างปฏิญญากระบวนการโคลมัโบ
ระดับรัฐมนตรี (Colombo Process Ministerial Declaration) 2) ร่างเอกสารแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานกระบวนการโคลัมโบ (Concept note on 
formation of a CP Coordination Committee : CP CC) และ 3) ร่างประเด็น
สาระส าคัญเพื่อข้อตกลงระดับ               ทวภิาคีด้านแรงงาน (Essential elements for 
a bilateral labour agreement) และอนุมตัิให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผูท้ี่
ได้รับมอบหมายรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ดงักล่าว ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระส าคัญ หรอืไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย ให้กระทรวงแรงงานสามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่ต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ 
  สาระส าคญัของรา่งเอกสารผลลพัธด์งักลา่วสรุป ดังน้ี 
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  1. รา่งปฏญิญากระบวนการโคลมัโบระดบัรฐัมนตร ี(Colombo Process 
Ministerial Declaration) ประกอบดว้ย 
   1) ความคืบหน้าการด าเนินงานของประเด็นหลักความรว่มมือใน 5 
สาขาภายใตก้ระบวนการโคลัมโบ และการด าเนินงานต่อไป ซึ่งได้แก ่
    ก. กระบวนการยอมรบัทักษะฝีมือและคณุวฒุิ ซึ่งมีจีน 
อัฟกานิสถาน อินเดีย อินโดนีเซีย และปากีสถานเป็นสมาชกิ โดยศรีลังกาท าหน้าท่ี
ประธาน 
    ข. การจัดให้มีการจัดหางานที่มีจริยธรรม ซึง่มีเนปาล 
ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย และเวยีดนามเป็นสมาชิก โดยบังกลาเทศท าหน้าท่ีประธาน 
    ค. การอบรมก่อนการเดินทางไปท างานในตา่งประเทศและ
การเสริมสร้างความเขม้แข็งซึ่งมีบังกลาเทศ อินโดนีเซีย ปากีสถาน ศรลีังกา และ
เวียดนามเป็นสมาชิก โดยฟิลิปปินส์เป็นประธาน 
    ง. การส่งเสริมเรื่องการส่งเงินกลับภูมลิ าเนาอย่างปลอดภัย
และลดค่าใช้จ่ายใน การส่งเงินกลับ ซึ่งมีบังกลาเทศ เนปาล ฟิลปิปินส์ ศรลีังกา และ
เวียดนามเป็นสมาชิก โดยปากีสถานเป็นประธาน 
    จ. การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน ซึ่งมีอัฟกานิสถาน จีน อินเดีย 
อินโดนีเซีย และฟิลปิปินส์ เป็นสมาชกิ โดยไทยเป็นประธาน 
    รวมถึงประเด็นหลักความร่วมมือในอีก 4 สาขาเพ่ิมเติม ได้แก่ 
สุขภาพและการโยกยา้ยถิ่นฐาน การปฏบิัติเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (SDGs) ท่ี
เกี่ยวข้องกับการโยกยา้ยถิ่นฐาน การส่งเสรมิความเสมอภาคระหวา่งเพศของแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐานหญิง และการสนับสนุนแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานของกงสุล 
 2) การพิจารณารับรองข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้าย
ถิ่นฐานท่ีปลอดภยัเป็นระเบียบและปกต ิซึ่งเป็นกรอบแผนงานเพื่อบริหารจัดการเรื่อง
การโยกย้ายถิ่นฐาน (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: 
GCM) โดยเฉพาะในประเด็นที่เชื่อมโยงกับการด าเนินงานภายใตป้ระเด็นหลกัความ
ร่วมมือข้างต้น 
 3) สนับสนุนการท างานของ Colombo Process Technical 
Support Unit (CPTSU)    ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานกุารสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะท างานประเด็นหลักความรว่มมือทัง้ 5 สาขา 
 4) ส่งเสริมความร่วมมอือย่างต่อเน่ืองกับประเทศผู้ส่งและเวทกีาร
เจรจาหารืออ่ืน รวมถงึการเจรจาหารืออาบูดาบี และสหภาพยุโรป ฯลฯ  
  2. รา่งเอกสารแนวคดิเกีย่วกบัการจดัตัง้คณะกรรมการประสานงาน
กระบวนการโคลมัโบ (Concept note on formation of a CP Coordination 
Committee : CP CC) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประสานงานท่ีสอดคล้องกันอย่าง
มีประสิทธิภาพของ Thematic Working Group (TAWG) ทั้ง 5 คณะ              (ไดแ้ก ่
กระบวนการยอมรับทกัษะฝมีือและคุณวุฒ ิการจดัให้มีการจัดหางานที่มีจรยิธรรม การ
อบรมก่อนการเดินทางไปท างานในต่างประเทศและการเสริมสร้างความเข้มแข็ง การ
ส่งเสริมเรื่องการส่งเงนิกลับภูมลิ าเนาอย่างปลอดภัย และลดค่าใช้จ่ายในการส่งเงินกลบั
และการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน) เพ่ือให้การโยกย้ายถิ่นฐานด้านแรงงานเกิดประโยชน์
ทั้งประเทศผู้สง่และผูร้บัแรงงาน  
  3. รา่งประเดน็สาระส าคญัเพื่อขอ้ตกลงระดบัทวภิาคดีา้นแรงงาน 
(Essential elements for a bilateral labour agreement) เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง
ส าหรับประเทศสมาชกิกระบวนการโคลัมโบ ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งแรงงานในการจัดท า
ข้อตกลงทวิภาคดี้านการจัดส่งแรงงานกับประเทศผู้รับแรงงาน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
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โยกย้ายด้านแรงงานท่ีปลอดภัย เป็นระเบยีบและเป็นปกต ิและสอดคล้องกบัเป้าหมาย
การพฒันาท่ียั่งยืน 
   

แตง่ตัง้ 
 
27. เรือ่ง ขอรบัโอนขา้ราชการเพือ่แตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่ผูต้รวจราชการส านกั
นายกรฐัมนตร ี                       (ส านกันายกรฐัมนตร)ี 
  คณะรัฐมนตรมีติอนุมตัิตามที่ส านักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นางสาวสุ
รุง่ลกัษณ ์เมฆะอ านวยชยั ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นกัพัฒนาระบบราชการ
ทรงคุณวุฒิ) ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานปลัดส านกันายกรฐัมนตร ีส านัก
นายกรัฐมนตรี ตั้งแตว่นัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 
เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยผู้มีอ านาจส่ังบรรจุทั้งสองฝ่ายไดต้กลงยินยอมในการ
โอนด้วยแลว้  
 
28. เรือ่ง ขอรบัโอนขา้ราชการเพือ่แตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่รองเลขาธกิาร ก.พ.ร. 
(ส านกันายกรฐัมนตร)ี 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอรบัโอน นางสาวออ้น
ฟา้ เวชชาชวีะ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ส านัก
นายกรัฐมนตรี และแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองเลขาธกิาร ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ.ร. 
ส านักนายกรัฐมนตร ีตั้งแตว่ันที่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้
ไป เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจทุั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมใน
การโอนข้าราชการดงักล่าว  
 
29. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญั (กระทรวงการตา่งประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอรับโอน นาย
เกรกิพนัธุ ์ฤกษจ์ านง เอกอัครราชทตูประจ ากระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ให้ด ารง
ต าแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต             ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักร
สเปน ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพ่ือทดแทน
ต าแหน่งที่ว่างเน่ืองจากผู้ครองต าแหน่งเดิมเกษียณอายรุาชการ ทัง้น้ี การแต่งตั้ง
เอกอัครราชทตูประจ าต่างประเทศดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ  
 
30. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญั (กระทรวงการตา่งประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแตง่ตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกดักระทรวงการต่างประเทศ ให้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง ต าแหน่งเอกอัครราชทตูประจ าต่างประเทศ จ านวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นางสาวมรกต ศรสีวสัดิ์ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ให้ด ารง
ต าแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรยี  
   2. นางสาวพชัร ีพุม่พชาต ิรองอธิบดกีรมอเมริกาและแปซิฟิกใต ้ให้ด ารง
ต าแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบวัโนสไอเรส สาธารณรัฐ
อาร์เจนตินา  
   ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 
เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่างเนื่องจากผู้ครองต าแหน่งเดิมเกษยีณอายุราชการ ซึ่งการ
แต่งตั้งเอกอัครราชทตูประจ าต่างประเทศดงักล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ  
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31. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทบรหิารระดบัสงู 
(กระทรวงอตุสาหกรรม) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกดักระทรวงอตุสาหกรรม ให้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง จ านวน 2 ราย ดังน้ี  
    1. นายวนัชยั พนมชยั รองเลขาธิการส านักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการส านักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม  
  2. นายภานวุฒัน ์ตรยิางกรูศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง  
   ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 
เพ่ือทดแทนต าแหน่ง               ที่ว่าง  
 
32. เรือ่ง เสนอขอแตง่ตัง้ผูอ้ านวยการส านกังานกองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืงแหง่ชาต ิ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นาย
สุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) เสนอแต่งตั้ง นายนท ีขลบิทอง ใหด้ ารงต าแหนง่ผูอ้ านวยการ
ส านกังานกองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืงแหง่ชาต ิทัง้น้ี ตั้งแตว่ันที ่20 พฤศจิกายน 
2561 เป็นต้นไป  
 
33. เรือ่ง การแตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการนโยบายและก ากบัการ
บรหิารหนีส้าธารณะ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ จ านวน 3 
คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ด ารงต าแหน่งครบวาระสามปี ดังน้ี  
  1. นางชลยัพร อมรวฒันา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การคลงั การบริหาร
หนี้สาธารณะ และการงบประมาณ  
   2. นายชโยดม สรรพศร ีผู้เชี่ยวชาญดา้นการเงิน การคลัง การบริหารหนี้
สาธารณะ และการงบประมาณ  
  3. นายประสงค ์วนิยัแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย  
  ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป  
  
 
 
34. เรือ่ง แตง่ตัง้ผูแ้ทนองคก์รเอกชนเปน็กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการ
ผูส้งูอายแุหง่ชาต ิ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เสนอ แต่งตั้งผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒุิใน
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จ านวน 5 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ด ารง
ต าแหน่งครบวาระสี่ปี ดังน้ี 1. นางเสาวนยี์ ประทีปทอง 2. นางธิดา ศรีไพพรรณ ์                  
3. ศาสตราจารย์พงษศ์ิริ ปรารถนาด ี4. นายเฉลิม อินทชยัศร ี5. นายมงคล สุมาล ีทั้งน้ี 
ตั้งแตว่ันที่ 20 พฤศจกิายน 2561 เป็นต้นไป 
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35. เรือ่ง แตง่ตัง้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองคก์ารสวน
พฤกษศาสตร ์ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามทีก่ระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวน
พฤกษศาสตร ์รวม 7 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการเดมิที่ด ารงต าแหน่งครบ
วาระสองป ีเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ดังน้ี  
   1. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง (ผูแ้ทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  ประธานกรรมการ  
   2. นายณพงศ ์ศิรขิันตยกลุ (เป็นบุคคลในบญัชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ) กรรมการ  
  3. นายอนุพร อรณุรตัน์ กรรมการ  
  4. นายวิษณุ ตัณฑวริฬุห์ กรรมการ  
  5. นายประสิทธ์ิ วังภคพัฒนวงศ์ กรรมการ  
  6. นางนวลพรรณ ล่ าซ า (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 
กรรมการ  
  7. นางภัทรพร วรทรพัย์ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) กรรมการ  
  ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป 
 
36. เรือ่ง แตง่ตัง้ผูแ้ทนกระทรวงการคลงัเปน็กรรมการในคณะกรรมการการไฟฟา้นคร
หลวง  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นางสาว
วไิล ตนัตนินัทธ์นา ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั เป็นกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้า
นครหลวง แทน นายสวุิชญ โรจนวานิช ผูแ้ทนกระทรวงการคลังเดิมที่ลาออก เน่ืองจาก
เกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป  
 
 
........................... 
 
  
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 


