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สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 5 กุมภาพันธ์ 2562 

 

http://www.thaigov.go.th 

 ณ ห้องประชมุ 501 ตกึบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์  จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชมุ
คณะรัฐมนตรี  ซึง่สรุปสาระส าคัญดงันี  ้
 
กฎหมาย 
  1.   เร่ือง  ร่างพระราชบญัญัติแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. ….  
  2.  เร่ือง  ร่างพระราชบญัญัติอาหาร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ….  
  3.  เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้สถาบนับริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  
   (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
  4.  เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญัติความรับผิดทาง 
   ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (ส านกังานคณะกรรมการ  
   สทิธิมนษุยชนแห่งชาติ)  
  5.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั พ.ศ. ....  
  6.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการกรมศลุกากร กระทรวงการคลงั พ.ศ. ....  
  7.  เร่ือง  ร่างระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  
    พ.ศ. ....  
 
เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  8.  เร่ือง  ขอเสนอให้ปลากดัไทยเป็นสตัว์น า้ประจ าชาติ 
  9.  เร่ือง   การปรับโครงสร้างอตัราเงินเดือนและปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงานธนาคาร 
    ออมสนิ พนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และพนกังาน  
   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
  10.  เร่ือง โครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลงัการรับโอน การประปาส่วนภูมิภาค 
    สาขากนัตงั (ควนกนุ) 
  11.   เร่ือง   โครงการติดตัง้ระบบมิเตอร์อจัฉริยะ (Advanced Metering Infrastructure :   
   AMI) ส าหรับผู้ ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่  
  12.  เร่ือง  โครงการขยายเขตติดตัง้ระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จงัหวดัพงังา) 
    เกาะปันหยี จงัหวดัพังงา 
  13.  เร่ือง  การด าเนินโครงการตามภารกิจของสถาบนับริหารจดัการธนาคารที่ดิน  
    (องค์การมหาชน) 
  14.  เร่ือง  แนวทางปฏิบติัในการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตัง้ทัว่ไป  
  15.  เร่ือง   แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ 

  ปริมณฑลและในพืน้ที่จังหวัดต่าง ๆ 
  16.  เร่ือง  มาตรการป้องกนัการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อ  

  โอกาสในการเข้าเรียนในสถานศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้  
 พืน้ฐาน 
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ต่างประเทศ 
  17.  เร่ือง   ขอความเห็นชอบข้อก าหนดคณะท างานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและ   
   คณะกรรมาธิการยโุรปในการต่อต้านการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน   
  และไร้การควบคุม และแต่งตัง้คณะท างานฝ่ายของคณะท างานร่วมฯ 
  18.  เร่ือง   แผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจกัรไทยกบั  
   กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพนัธรัฐรัสเซีย ฉบบัที่ 4 ( พ.ศ. 2562 – 2564) 
แต่งตัง้ 
  19.  เร่ือง  การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบั  
   ทรงคุณวฒุิ (กระทรวงการคลงั) 
  20.  เร่ือง  การแต่งตัง้ข้าราชการการเมือง  (กระทรวงพาณิชย์) 
  21.  เร่ือง  ค าสัง่ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 32/2562 เร่ือง  แต่งตัง้ผู้ รักษาราชการแทนรัฐมนตรี  
  22.  เร่ือง  ค าสัง่ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 33/2562 เร่ือง  ปรับปรุงค าสัง่มอบหมายและมอบอ านาจให้รอง 
   นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบติัราชการแทนนายกรัฐมนตรี  

 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชมุคณะรัฐมนตรี ฉบบัวันที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2562) 

ด้วยการสแกน QR Code 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
กฎหมาย 
1.  เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติัและรับทราบ ดงันี ้ 
 1. อนมุติัหลกัการร่างพระราชบญัญัติแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และ ให้ส่งส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติ
บญัญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. รับทราบแผนในการจดัท ากฎหมายล าดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคญัของกฎหมายล าดบัรองที่ออก
ตามร่างพระราชบัญญัติดงักลา่ว ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ  
 
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
 1. ยกเลกิพระราชบัญญัติแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
  2. ก าหนดบทนิยามค าว่า “นายจ้าง” “ลกูจ้าง” “สภาพการจ้าง” “ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง” “ปิดงาน” “นดัหยดุ
งาน” “สมาคมนายจ้าง” “สหภาพแรงงาน” “สหพนัธ์นายจ้าง” “สหพนัธ์แรงงาน” เป็นต้น  
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 3. หมวด 1 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ก าหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลกูจ้างตัง้แต่ 20 คนขึน้ไป ต้องจดัให้มี
ข้อตกลงเก่ียวกบัสภาพการจ้าง โดยให้ท าเป็นหนงัสอืก าหนดให้ข้อตกลงเกี่ยวกบัสภาพการจ้างประกอบด้วยเงื่อนไขการจ้างหรือ
การท างาน ค่าจ้าง การเกษียณอายหุรือครบสญัญาจ้าง เป็นต้น ให้นายจ้างน าข้อตกลงเกี่ยวกบัสภาพการจ้างมาจดทะเบียนต่อ
อธิบดีหรือผู้ซึง่อธิบดีมอบหมายภายใน 15 วัน นบัแต่วนัที่ได้ตกลงกนั   
 4. หมวด 2 วิธีระงบัข้อพิพาทแรงงาน ก าหนดให้เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึน้ ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องต้องแจ้งเป็น
หนงัสอืให้พนกังานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบภายใน 48 ชัว่โมง นบัแต่พ้นก าหนดเวลาหรือนบัแต่เวลาที่ตกลงกนัไม่ได้ กรณี
ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกนัไม่ได้ ทัง้สองฝ่ายอาจตกลงกนัให้พนกังานประนอมข้อพิพาทแรงงานด าเนินการไกลเ่กลีย่ต่อไป หรือ
น าข้อพิพาทนัน้ไปเจรจาตกลงกนัเอง หรือตัง้ผู้ชีข้าดข้อพิพาทแรงงาน หรือปิดงานหรือนดัหยดุงานโดยไม่ขดัต่อกฎหมายก็ได้ 
นอกจากนีไ้ด้ก าหนดให้กิจการบางประเภทเมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกนัไม่ได้ ต้องสง่ข้อพิพาทแรงงานให้คณะกรรมการ
แรงงานสมัพนัธ์ชีข้าด อาทิ กิจการไฟฟ้า กิจการประปา กิจการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง รวมทัง้กิจการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานเห็นว่าข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกนัไม่ได้นัน้อาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อความมัน่คงของประเทศ หรือ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
 5. หมวด 3 การปิดงานและการนัดหยุดงาน ก าหนดให้นายจ้างอาจปิดงาน หรือลกูจ้างอาจนดัหยุดงานได้  แต่จะต้อง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนดไว้   
 6. หมวด 4 คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ก าหนดองค์ประกอบ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งของคณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์ โดยให้คณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกบัการวินิจฉยัข้อพิพาท
แรงงาน การชีข้าดข้อพิพาทแรงงาน เสนอความเห็นเก่ียวกบัการเรียกร้อง การเจรจา การระงบัข้อพิพาทแรงงาน การนดัหยดุงาน
และการปิดงานตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย  
  7. หมวด 5 คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ ก าหนดให้มีคณะกรรมการสง่เสริมการแรงงานสมัพนัธ์
เพิ่มเติมขึน้มาเพื่อท าหน้าที่เสนอนโยบายและยทุธศาสตร์ในการส่งเสริม ป้องกนัและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสมัพนัธ์ต่อรัฐมนตรี 
และเสนอความเห็นในการปรับปรุงกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ต่อคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ ต่อ
รัฐมนตรี  
 8. หมวด 6 คณะกรรมการลูกจ้าง ก าหนดให้มีคณะกรรมการลกูจ้างเพื่อท าหน้าที่ประชมุหารือกบันายจ้างเพื่อจดั
สวสัดิการแก่ลกูจ้าง ก าหนดข้อบังคบัในการท างานพิจารณาค าร้องทกุข์ของลกูจ้าง ตลอดจนหาทางปรองดองและระงบัข้อขดัแย้ง
ในสถานประกอบกิจการ   
 9. หมวด 7 สมาคมนายจ้าง หมวด 8 สหภาพแรงงาน และหมวด 9 สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์แรงงาน ก าหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการในการจัดตัง้ การเข้าเป็นสมาชิก และการด าเนินกิจการของสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพนัธ์นายจ้าง 
สหพนัธ์แรงงาน สภาองค์การนายจ้างและสภาองค์การลกูจ้าง โดยสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพนัธ์นายจ้าง สหพนัธ์
แรงงานมีวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้เพื่อแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เก่ียวกบัสภาพการจ้างให้แก่สมาชิกและสง่เสริม
ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง   
 10. หมวด 10 การกระท าอันไม่เป็นธรรม กรณีที่ถือว่าเป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรม ห้ามนายจ้างกระท าต่อลกูจ้าง 
เช่น การเลิกจ้างหรือกระท าการใด ๆ อนัอาจเป็นผลให้ลกูจ้างไม่สามารถทนท างานอยู่ต่อไปได้เพราะเหตทุี่ลกูจ้างก าลงัร่วมกนั
จดัตัง้สหภาพแรงงาน ก าลงัจะเข้าเป็นสมาชิกหรือเป็นกรรมการของสหภาพแรงงาน เป็นต้น  
 11. หมวด 11 บทก าหนดโทษ ก าหนดโทษทางอาญาต่อผู้ที่กระท าฝ่าฝืนบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัตินีไ้ม่ว่าจะเป็น
นายจ้าง ลกูจ้าง ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนลกูจ้าง ที่ปรึกษานายจ้าง ที่ปรึกษาลกูจ้าง ผู้ชีข้าดข้อพิพาทแรงงาน สมาคมนายจ้าง
สหภาพแรงงาน หรือผู้ช าระบญัชีก็ตาม และให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ส าหรับ
ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว  
 
2. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ….  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติัและรับทราบ ดงันี  ้
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  1. อนมุติัหลกัการร่างพระราชบญัญัติอาหาร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงสาธารณสขุเสนอ และให้สง่ส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นและข้อสงัเกตของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วสง่ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติ
บญัญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. รับทราบแผนในการจดัท ากฎหมายล าดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคญัของกฎหมายล าดบัรองที่ต้อง
ออกตามร่างพระราชบญัญัติดังกลา่ว ตามที่กระทรวงสาธารณสขุเสนอ  
 
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
 ร่างพระราชบญัญัติอาหาร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญสรุปได้ดงันี ้ 
ประเด็น สาระส าคัญ 
1. วันบังคับใช้  ให้พระราชบญัญัตินีม้ีผลใช้บงัคบัเมื่อพ้นก าหนดหนึง่ร้อยแปดสบิวันนบัแต่วนั

ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป   
2. บทนิยาม  เพิ่มนิยามเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาอนุญาต ได้แก่ ค าว่า “กระบวนการ

พิจารณาอนญุาต” “ผู้ เชี่ยวชาญ” “องค์กรผู้ เชี่ยวชาญ” “หน่วยงานของรัฐ” 
“องค์กรเอกชน” เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการปฏิบติั  

3. เพิ่มหมวด 1/1 กระบวนการพิจารณา
อนุญาต  

- ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอ านาจขึน้บัญชีผู้ เชี่ยวชาญ 
องค์กรผู้ เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่
ท าหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถาน
ประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร  
- ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการอาหารมีอ านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เก่ียวกบัการได้มาซึ่งผู้ เชี่ยวชาญ องค์กรผู้ เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
เอกชนทัง้ในและต่างประเทศ อตัราค่าขึน้บญัชีสงูสดุและค่าขึน้บัญชีที่จะจัดเก็บ
จากผู้ เชี่ยวชาญ องค์กรผู้ เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้อตัราค่าใช้จ่ายสงูสดุและค่าใช้จ่ายที่จะจดัเก็บ
จากผู้ ย่ืนค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลติภัณฑ์อาหาร  
- ก าหนดให้ค่าขึน้บัญชีและค่าใช้จ่ายที่จดัเก็บตามพระราชบัญญัตินี ้ให้
เป็นเงนิของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และให้ใช้จ่ายเพื่อ
วตัถปุระสงค์ตามที่ก าหนด  

4. การผลิตเพื่อการส่งออก  - ก าหนดให้ผู้ รับอนญุาตผลติเพื่อการสง่ออก ต้องรายงานข้อมูลเก่ียวกบัอาหาร
นัน้ให้ผู้อนญุาตทราบ รวมทัง้จดัเก็บเอกสารหรือหลกัฐานเก่ียวกบัข้อก าหนดของ
ประเทศผู้ซือ้หรือผู้สัง่ซือ้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  

5. ก าหนดลักษณะของอาหารไม่บริสุทธ์ิ 
และแก้ไขบทก าหนดโทษเกี่ยวกับ
อาหารที่ห้ามผลิต น าเข้าหรือจ าหน่าย
ให้มีอัตราโทษที่เหมาะสมกับปัจจบัุน  

- ก าหนดลักษณะของอาหารไม่บริสุทธ์ิเพ่ิมเติม โดยก าหนดให้อาหารท่ีมี
ยาหรือสิง่ที่น่าจะเป็นอนัตรายแก่สขุภาพเจือปนอยู่ด้วย เป็นอาหารไม่บริสทุธ์ิ  
- แก้ไขบทก าหนดโทษเก่ียวกบัการผลติ น าเข้าหรือจ าหน่ายอาหารไม่บริสทุธ์ิ 
อาหารปลอม และอาหารผิดมาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั  

6. การควบคุมและก ากับดูแลการ
โฆษณาอาหาร  

- ให้ผู้อนุญาต (เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึง่เลขาธิการฯ 
มอบหมาย) มีอ านาจออกค าสัง่ให้ผู้ท าการโฆษณา ผู้ผลติ ผู้น าเข้า หรือผู้
จ าหน่ายอาหารด าเนินการแล้วแต่กรณี กรณีผู้อนญุาตเห็นว่าการโฆษณาอาหาร
เป็นการโฆษณาที่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจ
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ก่อให้เกิดผลเสยีต่อสงัคมส่วนรวม เช่น ข้อความที่เป็นความเท็จหรือเกินความจริง 
ข้อความที่แสดงสรรพคุณอนัท าให้เข้าใจว่าสามารถบ าบดั บรรเทา รักษา หรือ
ป้องกนัโรคหรืออาการของโรค  
- การขออนุญาต การออกใบอนญุาต และอายุใบอนญุาตโฆษณาอาหาร ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  
- ผู้ได้รับอนญุาตให้โฆษณาอาหาร ต้องโฆษณาตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่
ได้รับอนุญาตเท่านัน้  
- ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจออกค าสัง่ให้ผู้ท าการโฆษณา ผู้ผลติ ผู้น าเข้า หรือผู้
จ าหน่ายอาหารด าเนินการแก้ไขการด าเนินการกบัโฆษณาอาหารที่ไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมาย เช่น ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา ให้โฆษณาเพื่อแก้ไข
ความเข้าใจผิดของประชาชน สัง่งดการผลิต การน าเข้า หรือการจ าหน่ายอาหาร 
ที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่มีคณุประโยชน์ คณุภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา  

7. การด าเนินการกับของกลางที่ไม่
ถกูต้องตามกฎหมาย  

ให้ผู้อนญุาตมีอ านาจสัง่ท าลายหรือปฏิบติัการอย่างหนึง่อย่างใดกับของกลางที่
ไม่ถกูต้องตามกฎหมายตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการอาหารก าหนด  

8. อ านาจเปรียบเทียบปรับ  ให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอ านาจ
เปรียบเทียบปรับผู้กระท าความผิดกรณีที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจ าคกุ
ไม่เกินหกเดือน  

9. บทเฉพาะกาล  - ใบอนญุาตโฆษณาอาหารที่ออกตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และยงั
มีผลใช้บงัคบัอยู่ก่อนวนัที่พระราชบัญญัตินีใ้ช้บงัคับ ให้คงใช้ได้ต่อไป จนกว่า
ใบอนญุาตโฆษณานัน้จะสิน้อาย ุ 
- ค าขออนญุาต ค าขอประเมินเอกสารวิชาการ หรือค าขอใด ที่ได้ย่ืนไว้ตาม
พระราชบญัญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาเป็นค าขอ
ตามพระราชบัญญัตินี ้ยกเว้นในกรณีที่ค าขอใดมีข้อแตกต่างไปจากค าขอตาม
พระราชบญัญัตินี ้ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามด้วย  
- ให้ด าเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบให้แล้วเสร็จภายในสองปี
นบัแต่วนัที่พระราชบัญญัตินีใ้ช้บงัคบั หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรี
รายงานเหตผุลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี  

 
3. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้สถาบันบริหารจดัการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติัหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้สถาบนับริหารจดัการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบบั
ที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สถาบนับริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) เสนอ และให้สง่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้แก้ไขตามมติที่ประชมุซึง่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณ ุเครืองาม) เป็นประธาน เมื่อวนัที่ 24 
มกราคม 2562 แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้สถาบนับริหารจดัการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) รับความเห็นของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และคณะกรรมการพฒันาและสง่เสริมองค์การมหาชน
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
   ทัง้นี ้ในการจดัตัง้สถาบนับริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) นัน้ พระราชกฤษฎีกาจดัตัง้สถาบนับริหารจดัการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดให้ยบุเลกิเมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นบัแต่วนัที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บงัคบั 
ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้สถาบนับริหารจดัการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ฉบบัที่ 2 ให้ขยายระยะการด าเนินการของ
สถาบนับริหารจดัการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ออกไปอีก รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 8 ปี (ครบระยะเวลายบุเลิกในวนัที่ 7 
มิถนุายน 2562) การขอขยายระยะเวลาการด าเนินการในครัง้นีจ้งึเป็นครัง้ที่ 2 โดยสถาบนับริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ
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มหาชน) ขอขยายระยะเวลาด าเนินการออกไปอีก 3 ปี นบัแต่วนัที่ 8 มิถนุายน 2562 (ครบก าหนดในวนัที่ 7 มิถนุายน 2565) รวม
ระยะเวลาการด าเนินงานทัง้สิน้ 11 ปี นอกจากนี ้ได้ขอแก้ไขการก าหนดอายขุัน้สงูของประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กร
ชมุชน และกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการบริหารจดัการธนาคารที่ดิน จากเดิม มีอายไุม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เป็น ไม่เกิน 70 
ปีบริบรูณ์ รวมทัง้ก าหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชมุชน และกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ซึง่ด ารงต าแหน่งอยู่ก่อน
วนัที่พระราชกฤษฎีกานีใ้ช้บงัคบัอยู่ในต าแหน่งจนกว่าจะครบวาระที่ได้รับแต่งตัง้ เนื่องจากสถาบนัฯ มีความจ าเป็นต้องด าเนินงาน
ตามภารกิจที่อยู่ในโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานของสถาบนัฯ 
อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล า้ในการถือครองที่ดินของประเทศต่อไป และเพื่อให้การด าเนินการตาม
วตัถปุระสงค์ของสถาบนัฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถด าเนินการให้บรรลวุตัถปุระสงค์และอ านาจหน้าที่ต่อไปได้ 
 
สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. แก้ไขการก าหนดอายขุัน้สงูของประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชมุชน และกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ จากเดิม มี
อายไุม่เกิน 65 ปีบริบรูณ์ เป็น ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์  
  2. แก้ไขระยะเวลาการยบุเลิก บจธ. จากเดิม เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บงัคบั 
(ใช้บงัคบัวนัที่ 8 มิถนุายน 2559 ครบก าหนด 8 ปีวนัที่ 7 มิถนุายน 2562) เป็น “พ้นก าหนดระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัที่ 8 มิถนุายน 
2562”   
  3. ก าหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชมุชน และกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ในคณะกรรมการ บจธ. ซึง่
ด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวนัที่พระราชกฤษฎีกานีใ้ช้บงัคบัอยู่ในต าแหน่งจนกว่าจะครบวาระที่ได้รับแต่งตัง้  
 
4. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 
2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติัหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส านกังานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ (สม.) เสนอ และให้สง่
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รวมพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาในเร่ืองนีก้บัร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ที่
เป็นเร่ืองท านองเดียวกนัซึง่อยู่ระหว่างส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาให้เป็นฉบบัเดียว แล้วด าเนินการต่อไปได้  
 
สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
 ก าหนดให้ สม. เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
พ.ศ. 2539 เพื่อให้พนกังานเจ้าหน้าที่ของ สม. ซึง่ปฏิบติัหน้าที่โดยสจุริตได้รับความคุ้ มครองตามพระราชบัญญัติดงักลา่ว  
 
5. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั  พ.ศ. .... ที่ส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสง่ร่างกฎกระทรวงดังกลา่ว ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานเุบกษาต่อไป   
 
สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
 ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมบญัชีกลาง ตามกฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั พ.ศ. 
2559 ดงันี ้ 
การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง 
ก. ราชการบริหารสว่นกลาง  
1. ส านกังานเลขานกุารกรม 
2. กองกฎหมาย 

 
1. ส านกังานเลขานกุารกรม (คงเดิม)  
2. กองกฎหมาย (คงเดิม) 
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3. กองการเงินการคลงัภาครัฐ 
4. กองการเจ้าหน้าที่  
5. กองการพัสดภุาครัฐ 
6. กองก ากบัและพฒันาระบบเงินนอกงบประมาณ  
7. กองคดี 
8. กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกือ้กูล 
9. กองตรวจสอบภาครัฐ 
10. กองบญัชีภาครัฐ 
11. กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บ าเหน็จ
บ านาญ 
12. กองบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ  
13. กองแผนงาน 
14. กองระบบการคลงัภาครัฐ 
15. กองละเมิดและแพ่ง 
16. กองสวัสดิการรักษาพยาบาล 
17. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
18. สถาบนัพฒันาบคุลากรด้านการคลงัและบญัชี
ภาครัฐ 
19.-27. ส านกังานคลงัเขต 1-9 ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด  
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานคลงัจงัหวดั   

3. กองการเงินการคลงัภาครัฐ (คงเดิม) 
4. กองการพัสดภุาครัฐ (คงเดิม) 
5. กองก ากบัและพฒันาระบบเงินนอกงบประมาณ (คงเดิม) 
6. กองคดี (คงเดิม)  
7. กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ 
(เพิ่มเติม)  
8. กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกือ้กูล (คงเดิม)  
9. กองตรวจสอบภาครัฐ (คงเดิม)  
10. กองบริหารการเบิกเงินจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บ าเหน็จบ านาญ (คง
เดิม)  
11. กองบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ (คงเดิม) 
12. กองบริหารทรัพยากรบุคคล (เปลีย่นชื่อจาก กองการเจ้าหน้าที่) 
13. กองบญัชีภาครัฐ (คงเดิม)  
14. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลีย่นชื่อจากกองแผนงาน)  
15. กองระบบการคลงัภาครัฐ (คงเดิม)  
16. กองระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐและราคากลาง (เพิ่มเติม) 
 
17. กองละเมิดทางแพ่ง (คงเดิม)  
18. กองสวัสดิการรักษาพยาบาล (คงเดิม)  
19. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลีย่นชื่อจากศนูย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
20. สถาบนัพฒันาบคุลากรด้านการคลงัและบญัชีภาครัฐ (คงเดิม)  
21.-29. ส านกังานคลงัเขต 1 – 9 ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด (คงเดิม)  

 
6. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั            พ.ศ. .... ที่
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่ง                      ร่างกฎกระทรวง
ดงักลา่ว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานเุบกษาต่อไป  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 
พ.ศ. 2551 ดงันี ้ 
การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง 
1. ส านกับริหารกลาง 
2. ด่านศลุกากร ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  
3. ส านกักฎหมาย 
4. ส านกังานศลุกากรกรุงเทพ ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 
5. ส านกังานศลุกากรตรวจของผู้ โดยสารท่าอากาศ
ยานสวุรรณภูมิ 
6. ส านกังานศลุกากรตรวจสนิค้า ท่าอากาศยาน
สวุรรณภูมิ 

ส านกังานเลขานุการกรม (เปลีย่นชื่อ) 
ด่านศุลกากร ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด (คงเดิม)  
กองกฎหมาย (คงเดิม) 
ส านกังานศุลกากรกรุงเทพ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด (คงเดิม) 
ส านกังานศุลกากรตรวจของผู้ โดยสาร  
ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ (คงเดิม)  
ส านกังานศุลกากรตรวจสนิค้า ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ (คงเดิม)  
ส านกังานศุลกากรตรวจสนิค้าลาดกระบงั ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด (คงเดิม)  
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7. ส านกังานศลุกากรตรวจสนิค้าลาดกระบงั ตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด  
8. ส านกังานศลุกากรท่าเรือกรุงเทพ  
9. ส านกังานศลุกากรท่าเรือแหลมฉบงั ตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด  
10 . – 13. ส านกังานศุลกากรภาคที่ 1 – 4 ตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด  
14. ส านกัตรวจสอบอากร  
15. ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
16. ส านกับริหารทรัพยากรบุคคล  
17. ส านกัแผนและการต่างประเทศ 
18. ส านกัพิกัดอตัราศุลกากร  
19. ส านกัมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
20. ส านกัสทิธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
21. ส านกัสบืสวนและปราบปราม  

ส านกังานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
(เปลีย่นชื่อ)  
ส านกังานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบงั ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด (คง
เดิม) 
ส านกังานศุลกากร ภาคที่ 1 – 4 ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด (คงเดิม)  
กองตรวจสอบอากร (เปลีย่นชื่อ)  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (เปลีย่นชื่อ) 
กองบริหารทรัพยากรบคุคล (เปลีย่นชื่อ) 
กองยทุธศาสตร์และแผนงาน (เปลีย่นชื่อ) 
กองพิกดัอตัราศุลกากร (เปลีย่นชื่อ) 
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศลุกากร (เปลีย่นชื่อ)  
กองสทิธิประโยชน์ทางภาษีอากร (เปลีย่นชื่อ) 
กองสบืสวนและปราบปราม (เปลีย่นชื่อ) 
ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง  
กองบริหารจดัการและพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลการน าเข้า 
ส่งออก และโลจสิติกส์ (ตัง้ใหม่)  
 

 
7. เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการร่างระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน พ.ศ. .... ตามที่ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ และให้สง่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ร่างอนบุัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย ส านกังานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการตรวจพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
ทัง้นี ้ให้ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  สาระส าคัญของร่างระเบียบ 
  1. ก าหนดให้มีคณะกรรมการสง่เสริมที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ประกอบด้วย หวัหน้าผู้ตรวจ
ราชการส านกันายกรัฐมนตรีเป็นประธาน หวัหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทกุกระทรวง หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการ ส านกังานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ส านกัตรวจ
ราชการที่ผู้อ านวยการส านกัตรวจราชการ ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีมอบหมาย จ านวน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร มี
อ านาจหน้าที่ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ การได้มา และการท าหน้าที่ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ทปษ. ภาคประชาชน) 
วางแนวทางปฏิบติังานของ ทปษ. ภาคประชาชน เพื่อการมีสว่นร่วมกบักลไกการตรวจราชการอย่างมีประสทิธิภาพ พิจารณาและ
จดัท าบญัชีรายชื่อผู้มีคุณสมบติัเพื่อเสนอชื่อเป็น ทปษ. ภาคประชาชน และ เสนอความเห็นต่อปลดัส านกันายกรัฐมนตรีในการ
ปฏิบติังานของ ทปษ. ภาคประชาชน เป็นต้น  
   2. ก าหนดให้ในจงัหวดัหนึง่ให้มี ทปษ. ภาคประชาชน จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม ด้าน
สิง่แวดล้อม และด้านวิชาการ ด้านละไม่เกิน 3 คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และประเด็นปัญหาในพืน้ที่แก่ผู้ตรวจราชการในเร่ืองที่ตรวจราชการหรือตามที่ได้รับการประสานงาน เข้าร่วมการตรวจ
ราชการกบัผู้ตรวจราชการตามที่ได้รับการประสานงาน น านโยบายและผลงานของหน่วยงานที่ได้รับจากการเข้าร่วมการตรวจ
ราชการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้กบัประชาชนในพืน้ที่ได้รับทราบ และรับฟังข้อมลูย้อนกลบัเสนอต่อผู้ตรวจราชการ และ
ปฏิบติังานอื่นตามที่ผู้ตรวจราชการมอบหมาย  
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  3. ก าหนดให้ สปน. จดัท าการประเมิน ทปษ. ภาคประชาชน เพื่อพฒันากลไก ทปษ. ภาคประชาชนให้เข้มแข็ง
และยัง่ยืน และให้น าผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  
  4. ก าหนดมาตรฐานการปฏิบติัหน้าที่และจริยธรรมของ ทปษ. ภาคประชาชน  
  5. ก าหนดให้ สปน. จดัท าข้อมูลสารสนเทศของ ทปษ. ภาคประชาชน รวมทัง้สง่เสริมสนบัสนนุและพฒันา
กลไก ทปษ. ภาคประชาชน ให้เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการตรวจราชการอย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  
  6. ก าหนดให้จงัหวัด สว่นราชการระดบัจงัหวดั และอ าเภอหรือเขต ให้ความร่วมมือและสนับสนนุ ทปษ. ภาค
ประชาชนในการปฏิบติัภารกิจตามหน้าที่   
  7. ก าหนดให้ผู้ตรวจราชการสนบัสนนุกลไก ทปษ. ภาคประชาชนเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการตรวจราชการ 
เพื่อสง่เสริมกระบวนการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน  
 
 
 
 
เศรษฐกิจ- สังคม 
 
8. เร่ือง ขอเสนอให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น า้ประจ าชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปลากัดไทยเป็นสตัว์น า้ประจ าชาติ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
เสนอ 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กษ. รายงานว่า 
  คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ซึง่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จัน่ตอง) เป็น
ประธาน ได้มีมติในการประชมุครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 12 ตุลาคม 2560 เห็นชอบการประกาศให้ปลากดัเป็นสตัว์น า้ประจ าชาติ 
และให้น าเร่ืองดงักลา่วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึง่คณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ                    (รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณ ุ
เครืองาม เป็นประธานกรรมการ) พิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอดงักลา่วใน 
มิติต่าง ๆ แล้วเห็นว่า มิติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ กระทรวงวฒันธรรมได้ประกาศขึน้ทะเบียนให้ปลากดัเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมของชาติแล้ว มิติด้านประโยชน์ใช้สอย ปลากดัไทยได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยในหลายประการ โดยเฉพาะด้านการ
สง่เสริมการเพาะเลีย้ง และการสร้างนวัตกรรมด้านการเพาะพนัธุ์ ซึง่น าไปสูก่ารค้าเชิงพาณิชย์และก่อให้เกิดมลูค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจอย่างมหาศาล นอกจากนี ้ก็ยงัสามารถน าไปใช้เป็นสญัลกัษณ์การประมงเพื่อสะท้อนความเป็นไทยได้ และมิติด้าน
ความเป็นเจ้าของและความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว “ปลากดัไทย” (ชื่อวิทยาศาสตร์ Betta splendens) นัน้ เป็นที่รู้จกัในระดบั
สากล ผ่านชื่อ “Siamese Fighting Fish” หรือ “Siamese Betta” จงึเป็นเคร่ืองสะท้อนอย่างชดัเจนว่า ปลากดัไทยนัน้ มีต้นก าเนิด
มาจากไทย และสามารถใช้เป็นเคร่ืองพิสจูน์ความเป็นเจ้าของได้ จึงเห็นควรให้ใช้เหตุผลนีป้ระกาศให้ “ปลากดัไทย” เป็นสตัว์น า้
ประจ าชาติเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของต่อไป 
 
9. เร่ือง  การปรับโครงสร้างอัตราเงนิเดือนและปรับเพิ่มเงนิเดือนของพนักงานธนาคารออมสิน พนักงานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอดงันี  ้
  1. เห็นชอบการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนกังานธนาคารออมสนิ ตามมติคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ (ครรส.) ครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2561 และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) และ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ตามมติ ครรส. ครัง้ที่ 5/2561 เมื่อวนัที่ 3 ธันวาคม 2561 ทัง้นี ้ให้มีผลใช้บังคบัตัง้แต่วนัที่
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
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  2. เห็นชอบการปรับเพิ่มเงินเดือนของพนกังานธนาคารออมสนิ ธ.ก.ส. และ ธอส. โดยให้ปรับเพิ่มเงินเดือน
พนกังานที่ยงัไม่ถึงอตัราขัน้ต ่าของกระบอกเงินเดือนให้ได้รับในอตัราขัน้ต ่าในล าดบัแรก และปรับเพิ่มเงินเดือนเพื่อชดเชยพนักงาน
ที่ได้รับผลกระทบจากการที่พนกังานได้รับการปรับเงินเดือนเข้าสู่ระดบัขัน้ต ่า โดยให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาแนว
ทางการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนเข้าสูร่ะดบัขัน้ต ่าได้ตามแนวทางที่เหมาะสม โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1 
ของฐานเงินเดือนพนกังาน ทัง้นี ้ให้ปรับเพิ่มได้เพียงครัง้เดียวตามมติ ครรส.  
  3. การขอปรับโครงสร้างอตัราเงินเดือนและการขอปรับเพิ่มเงินเดือนในแต่ละครัง้จะต้องเว้นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปีขึน้ไป โดยมิให้น าเหตแุห่งการปรับเงินเดือนของข้าราชการมาเป็นประเด็นในการพิจารณา 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  เร่ืองนีเ้ป็นการปรับปรุงสภาพการจ้างที่เก่ียวกบัการเงิน ของพนกังานธนาคารออมสนิ พนกังานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ซึง่ตามพระราชบญัญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 13 วรรคสาม บญัญัติให้ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใด เห็นสมควรปรับปรุงสภาพการจ้างที่
เก่ียวกบัการเงินที่อยู่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 13 (2) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ (ครรส.) และคณะรัฐมนตรีก่อนจงึจะด าเนินการได้ โดย ครรส. ได้เห็นชอบในเร่ืองนีแ้ล้วในคราวประชมุ ครัง้ที่ 
4/2561 เมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2561 และ ครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวนัที่ 3 ธันวาคม 2561 
  กระทรวงการคลงัแจ้งว่า ภายหลงัจากที่มีการปรับโครงสร้างอตัราเงินเดือนในครัง้นี ้ทัง้ 3 ธนาคารมีแผนจะใช้
เงินรายได้ของตนเองเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานที่เพิ่มขึน้ จึงไม่เป็นภาระงบประมาณแผ่นดิน ซึง่เงินรายได้ดงักลา่วจะน ามา
จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในการสร้างรายได้มาชดเชยและการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ โดยไม่
ผลกัภาระให้แก่ผู้ใช้บริการ 
 
10. เร่ือง โครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง (ควนกุน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดงันี  ้
  1. เห็นชอบแผนงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลงัการรับโอน การประปาส่วนภูมิภาค สาขากนัตงั 
(ควนกนุ) (ฉบบัปรับปรุง) วงเงินลงทนุ โครงการ 29.579 ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทย 
(การประปาสว่นภูมิภาค) รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลงั และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  2. ให้กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาสว่นภูมิภาคได้รับการยกเว้นการปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 
15 ธันวาคม 2530 (เร่ือง การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืน้ที่ป่าชายเลนประเทศไทย) วนัที่ 23 กรกฎาคม 2534 (เร่ือง 
รายงานการศกึษาสถานภาพปัจจบุนัของป่าไม้ชายเลน และปะการังของประเทศ) และวนัที่ 22 สงิหาคม 2543 (เร่ือง มติ
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เร่ือง การแก้ไขปัญหาการจัดการพืน้ที่ป่าชายเลน) เป็นกรณีเฉพาะราย ทัง้นี ้ในสว่นของการ
ปลกูป่าทดแทน ให้กระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค) ด าเนินการให้ถกูต้อง เป็นไปตามนัยระเบียบกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ังว่าด้วยการปลกูและบ ารุงป่าชายเลนทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อม กรณีการด าเนินโครงการใด 
ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจ าเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ ในพืน้ที่ป่าชายเลน พ.ศ. 2556 อย่างเคร่งครัด 
  3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง) ด าเนินการตาม
ความเห็นของส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  1. เร่ืองนีเ้ดิมคณะรัฐมนตรีเคยมีมติ (7 เมษายน 2558) เห็นชอบการด าเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปา
ภายหลงัการรับโอน การประปาสว่นภูมิภาคสาขากนัตงั (ควนกนุ) วงเงิน 49 ล้านบาท (ใช้เงินอุดหนนุ ร้อยละ 100) ซึง่ตาม
แผนการด าเนินงานของโครงการดังกลา่วจะมีการก่อสร้างระบบผลติน า้ขนาด 200 ลกูบาศก์เมตร/ชัว่โมง พร้อมก่อสร้างระบบจ่าย
น า้เพื่อจ่ายน า้ให้บริการชุมชนเทศบาลต าบลควนกนุและชมุชนองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว แต่เนื่องจากในปี 2559 เกิด
สถานการณ์ภัยแล้งในบริเวณพืน้ที่ที่โครงการดงักลา่วจะให้บริการน า้ประปาต่อประชาชน การประปาสว่นภูมิภาค จงึจ าเป็นต้อง
ปรับเปลีย่นแผนการด าเนินงาน โดยเปลีย่นเป็นด าเนินการก่อสร้างระบบผลติน า้ แบบ Mobile ขนาด 100 ลกูบาศก์เมตร/ชัว่โมง 
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ขึน้มาแทนเพื่อแก้ปัญหาปัญหาดงักล่าวก่อน โดยเป็นการใช้งบประมาณของการประปาสว่นภูมิภาคในการด าเนินงานเองทัง้หมด 
ทัง้นี ้การประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้วเห็นว่าระบบผลิตน า้แบบ Mobile ขนาด 100 ลกูบาศก์เมตร/ชัว่โมง สามารถรองรับ
ความต้องการใช้น า้ที่เพิ่มขึน้ในอนาคตได้เพียงพอ จงึไม่มีความจ าเป็นต้องก่อสร้างระบบผลติน า้ขนาด 200 ลกูบาศก์เมตร/ชัว่โมง 
ตามแผนงานเดิมแล้ว ดงันัน้ การประปาส่วนภูมิภาคจงึปรับปรุงรายละเอียดแผนงานของโครงการดังกล่าวใหม่ โดยสรุป ดงันี  ้
  1. วัตถปุระสงค์ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของระบบจ่ายน า้ประปาให้สามารถบริการน า้ประปาแก่ประชาชนเพื่อ
กระจายความเจริญไปสูภู่มิภาค และเพื่อส่งเสริมสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานของประชาชนให้ดีย่ิงขึน้  
  2. ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน คาดว่าจะใช้ระยะเวลาด าเนินโครงการประมาณ 2 ปี  
  3. ความพร้อมด้านที่ดิน ก าหนดให้ด าเนินการก่อสร้างในที่ดินเดิม 
  4. ผลตอบแทนทางการเงนิ 
   - กรณีค่าน า้คงที่ โดยไม่มีการปรับค่าน า้ตลอดอายโุครงการ 25 ปี จะมีผลตอบแทน ตามมลูค่า
ปัจจบุนัสทุธิ เท่ากบั 2.658 ล้านบาท 
   - กรณีได้ปรับอตัราค่าน า้ ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี โดยปรับทกุ ๆ 3 ปี จะมีผลตอบแทนตามมูลค่า
ปัจจบุนัสทุธิ เท่ากบั 18.210 ล้านบาท 
  5. ความเสี่ยงโครงการ 
   - การประปาสว่นภูมิภาคได้มีมาตรการป้องกนัความเสีย่งในกรณีมีแนวโน้มวิกฤติน า้จากความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในพืน้ที่ รวมทัง้มีการประสานงานกับผู้น าชมุชนและผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในพืน้ที่ถึง
แผนงานข้างต้นแล้ว 
   - ไม่เข้าข่ายประเภทโครงการที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ในช่วงการ
ก่อสร้างจะมีการวางท่อจ่ายน า้ตามแนวเขตทางถนน และอาจมีการวางท่อในเขตที่ชมุชนหนาแน่น ซึง่อาจมีผลกระทบในเร่ืองฝุ่ น
ละอองจากการจราจร และการขดุดิน การประปาสว่นภูมิภาคได้มีมาตรการในการป้องกนัความเสีย่ง โดยประกาศให้ประชาชนใน
พืน้ที่ทราบล่วงหน้า และประสานงานกบัหน่วยงานท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง 
 
11.  เร่ือง  โครงการติดตัง้ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Advanced Metering Infrastructure : AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติัและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดงันี ้ 

1. อนมุติัให้การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค (กฟภ.) ด าเนินโครงการติดตัง้ระบบมิเตอร์อจัฉริยะ  
(Advanced Metering Infrastr1ucture : AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่วงเงินลงทนุรวม 1,810 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ 
จ านวน 1,357 ล้านบาท (ร้อยละ 75) และเงินรายได้ กฟภ. จ านวน 453 ล้านบาท (ร้อยละ 25)  

2. เห็นชอบให้ กฟภ. กู้ เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน 1,357 ล้านบาท เพื่อเป็นเงิน 
ลงทนุของโครงการดงักลา่ว โดย กฟภ. จะทยอยด าเนินการกู้ เงินตามความจ าเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ 

สาระส าคัญของเร่ือง 
มท. รายงานว่า  
1. ปัจจบุนัโครงการพฒันาการอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AMR) ระยะที่ 2 ให้กบัผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่  

จ านวน 50,000 ราย ได้ด าเนินการเสร็จสิน้เป็นที่เรียบร้อย แต่ยงัมีผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่เกิดใหม่เพิ่มขึน้ทุกปี และระบบมิเตอร์การ
อ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมติั (AMR)  มีการใช้งานมาแล้วประมาณ 10 ปี ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการใช้งาน ได้แก่ ความจขุอง
ฐานข้อมลูไม่สามารถรองรับการเก็บข้อมูลได้เพียงพอ สง่ผลให้การใช้งานต่าง ๆ ท างานได้ช้าลง จ าเป็นต้องตัดการท างานบางสว่น
ออกไป และระบบพฒันาการอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AMR)  ปัจจบุนัรองรับการท างานของมิเตอร์จากผู้ผลิตรายเดียว สง่ผลให้
การจัดซือ้มิเตอร์เพื่อทดแทนมิเตอร์เดิมที่ช ารุดต้องจดัซือ้ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดงันัน้ กฟภ. จงึได้จัดท าโครงการติดตัง้ระบบมิเตอร์
อจัฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่  โดยใช้โปรโตคอลกลางในการเชื่อมต่อระหว่างระบบกบัมิเตอร์ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  ท าให้สามารถใช้งานร่วมกบัมิเตอร์ได้หลายผู้ผลิต นอกจากนีใ้นสว่นของระบบคอมพิวเตอร์ยงัถูกออกแบบให้
สามารถรองรับการท างานของมิเตอร์ได้ถึง 300,000 ชดุ  ท าให้สามารถรองรับมิเตอร์ทัง้หมดของโครงการติดตัง้ระบบมิเตอร์



 

 

 

12 

อจัฉริยะ (AMI)  และโครงการพฒันาการอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมติั (AMR)  ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (จ านวน 95,250 ชดุ) ทัง้ยัง
รองรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ที่เกิดขึน้ในอนาคต  พร้อมทัง้ได้จัดท ารายงานการศกึษาความเหมาะสมของโครงการดังกลา่ว  

2. สาระส าคัญของโครงการติดตัง้ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI)  ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่  
 2.1 วัตถปุระสงค์ เพื่อขยายผลและติดตัง้ระบบมิเตอร์อจัฉริยะ (AMI)  ส าหรับผู้ ใช้ 
ไฟฟ้ารายใหญ่ให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ และสร้างความมัน่ใจ และพงึพอใจในการอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ถกูต้อง แม่นย า รวดเร็ว อีกทัง้
เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ด้านความโปร่งใส การปฏิบติังานที่ดี และด้านการบริหารงานที่ดีของ กฟภ.  
 2.2 เป้าหมายและพืน้ที่ด าเนินการ  ติดตัง้ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้า               ราย
ใหญ่ จ านวน 70,000 ชดุ ให้กบัผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ทั่วประเทศ ยกเว้นผู้ใช้ไฟฟ้าติดตัง้มิเตอร์ตามโครงการพฒันาการอ่านหน่วย
ไฟฟ้าอตัโนมัติส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (AMR)  ระยะที่ 1 และ 2 แล้ว  

2.3 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่เข้าร่วมโครงการ  
   1) กลุม่ผู้ ใช้ไฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมทุกรายเป็นล าดบัแรก 
   2) กลุม่ผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอตุสาหกรรม นอกนิคมอุตสาหกรรม ที่ติดตัง้หม้อแปลงขนาด 
100 KVA  ขึน้ไป  
   3) กลุม่ผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอตุสาหกรรม นอกนิคมอุตสาหกรรม ที่มีการใช้ไฟฟ้าตัง้แต่ 30 
kW ขึน้ไป  
   4) กลุม่ผู้ ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ ที่ยงัไม่ได้ติดตัง้มิเตอร์ตามโครงการพฒันาการอ่านหน่วยไฟฟ้าอตัโนมัติ
ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (AMR) ระยะที่ 1 และ 2  
 2.4 ปริมาณงาน  

1) ติดตัง้มิเตอร์อจัฉริยะและอปุกรณ์ประกอบ 70,000 ชดุ  
2) ติดตัง้ระบบคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ 
3) ติดตัง้ระบบโครงข่ายสือ่สาร 1 ระบบ  

 2.5  ระยะเวลาด าเนินการ  5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2566)  
 2.6 แผนการด าเนินงาน ตามแผนงานโครงการจะด าเนินการระหว่างปี 2562 – 2566 โดย 
ปีแรกจะเป็นการเตรียมด าเนินการ สว่น 4 ปีหลงัจะเป็นการด าเนินการติดตัง้ระบบมิเตอร์อจัฉริยะ (AMI) จ านวน 70,000 ราย และ
ประเมินผลโครงการ  

1) การบริหารโครงการ กฟภ. จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินงานตามโครงการ โดยจะ 
จดัตัง้ส านกังานโครงการซึง่จะประสานกบัฝ่ายต่าง ๆ และการไฟฟ้าจงัหวดัที่เก่ียวข้อง เพื่อท าการออกแบบระบบมิเตอร์อจัฉริยะ 
(AMI)  ก าหนดรายละเอียด และด าเนินการติดตัง้มิเตอร์อัจฉริยะตามโครงการ  

2) การจัดซือ้ กฟภ. จะด าเนินการประกวดราคาภายในประเทศ (Local Competition  
Bidding)  โดยปฏิบติัตามข้อก าหนดในการจดัซือ้ของ กฟภ. และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  
 2.7 ผลตอบแทนของโครงการ โดยศกึษาผลตอบแทนทางการเงิน (ตลอดายโุครงการ 5 ปี) ด้าน
ค่าใช้จ่าย ด้านผลตอบแทน (รายได้ และมูลค่าทรัพย์สนิคงเหลอื) และศกึษาผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Benefit) 
ได้แก่ การลดค่าใช้จ่าย การจดหน่วยพลงังานไฟฟ้า ลดการสญูเสียจากการละเมิดการใช้ไฟฟ้า และการลดความต้องการ
ก าลงัไฟฟ้าสงูสดุ มลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทนุทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Costs)   
 3. ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  
  พืน้ที่ส าหรับการด าเนินการตามแผนงานฯ  ไม่ต้องจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
(Environment Impact Assessment : EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น (Initial Environment 
Examination : IEE) เพื่อให้การด าเนินงานบรรลตุามแผนงานที่ตัง้ไว้  กฟภ. จะเร่งด าเนินการติดตัง้มิเตอร์อย่างรอบคอบ และ
ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบอย่างทั่วถงึก่อนการด าเนินงาน   
 
12. เร่ือง โครงการขยายเขตติดตัง้ระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) 
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติัและเห็นชอบดังนี  ้
  1. อนมุติัและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดงันี ้
   1.1 อนมุติัให้การไฟฟ้าสว่นภุมิภาค (กฟภ.) ยกเลกิการด าเนินโครงการขยายเขตติดตัง้ระบบไฟฟ้าให้
เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จงัหวดัพังงา) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตลุาคม 2540 
   1.2 อนมุติัให้ กฟภ. ด าเนินโครงการขยายเขตติดตัง้ระบบไฟฟ้าให้เกาะ 
ต่าง ๆ (เกาะปันหยี จงัหวดัพงังา) วงเงินลงทนุ 221 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ จ านวน 165 ล้านบาท และเงินรายได้ กฟภ. 
จ านวน 56 ล้านบาท 
   1.3 เห็นชอบให้ กฟภ. กู้ เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน 165 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินลงทุนของ
โครงการดงักลา่ว โดย กฟภ. จะทยอยด าเนินการกู้ เงินตามความจ าเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ 
   1.4 ยกเว้นการปฏิบติัตามมติคณะรับมนตรีเมื่อวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2552 (เร่ือง การทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 1 สงิหาคม 2543 เร่ือง ทะเบียนรายนามพืน้ที่ชุ่มน า้ที่มีความส าคญัระดบันานาชาติและระดบัชาติของ
ประเทศไทย และมาตรการอนรัุกษ์พืน้ที่ชุ่มน า้)เพื่อด าเนินโครงการขยายเขตติดตัง้ระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จงัหวัด
พงังา) ของ กฟภ. 
   1.5 ผ่อนผนัการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 15 ธันวาคม 2530  
วนัที่ 22 สงิหาคม 2543 และวนัที่ 17 ตุลาคม 2543 เก่ียวกบัการห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พืน้ที่ป่าชายเลนในทกุกรณี เพื่อ
ด าเนินโครงการขยายเขตติดตัง้ระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จงัหวดัพงังา) ของ กฟภ. 
  โดยในสว่นของการกู้ เงินให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลงั ทัง้นี ้  
ให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค) รับความเห็นของกระทรวงการคลงั กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
พลงังาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ส านักงบประมาณ และส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  2. ให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค ปฏิบติัตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังว่า
ด้วยการปลกูและบ ารุงป่าชายเลนทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมกรณีการด าเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงาน
ของรัฐที่มีความจ าเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ป่าชายเลน พ.ศ. 2556 ต่อไปด้วย 
  3. ให้กระทรวงมหาดไทยก ากบัให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถือปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 21 มีนาคม 
2560 (เร่ือง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการของสว่นราชการและการตรวจสอบ
ข้อมลูผู้ละทิง้งานราชการ) ส าหรับการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของการประปาสว่นภูมิภาคในคราวต่อ ๆ ไป อย่างเคร่งครัดด้วย 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  มท. รายงานว่า 
  1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (17 ตลุาคม 2540) เห็นชอบให้ กฟภ. ด าเนินโครงการขยายเขตติดตัง้ระบบ
ไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จงัหวดัพงังา) นัน้ กฟภ. ได้ด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างโครงการดงักลา่วต่อกรมอทุยาน
อทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช โดยกรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช แจ้งผลการพิจารณาว่า การปักเสาพาดสาย
เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าในพืน้ที่ป่าชายเลนอาจส่งผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของพนัธุ์พืชและพนัธุ์ สตัว์ 
รวมถึงความอดุมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนในบริเวณนัน้และยงัเป็นการท าให้ทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติของป่า
ชายเลนสญูเสยีไปโดยสิน้เชิง ซึง่น าไปสู่ผลกระทบต่อคณุค่าความเป็นอทุยานมรดกแห่งอาเซียนในอนาคต อีกทัง้อาจจะเป็น
ประเด็นปัญหาในการเสนอแหลง่อนรัุกษ์ทะเลอนัดามนัขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติได้ ดงันัน้ จงึขอให้ กฟภ. พิจารณา
ทบทวนการศกึษารูปแบบโครงการขยายเขตติดตัง้ระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จงัหวัดพงังา)  
  2. กฟภ. ได้ท าการศกึษารูปแบบการจดัท าโครงการขยายเขตติดตัง้ระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี 
จงัหวดัพงังา) โดยปรับเปลีย่นรูปแบบของโครงการฯ จากเดิม ก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้าด้วยรูปแบบสายเคเบิลอากาศพนั
เกลยีวร่วมกบัสายเคเบิลใต้น า้ วงเงินลงทนุ 24.77 ล้านบาท เปลี่ยนเป็น ก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้าด้วยรูปแบบสายเคเบิลใต้
น า้ตลอดทัง้แนวการวางสาย วงเงินลงทนุ 221 ล้านบาท ทัง้นี ้คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคในการประชมุ ครัง้ที่ 3/2560 
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เมื่อวนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้ให้ความเห็นชอบโครงการขยายเขตติดตัง้ระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จงัหวดัพงังา) 
(ใหม่) โดยมีรายละเอียดโครงการฯ ดงันี  ้
 
   2.1 วัตถปุระสงค์ 
    1) เพื่อบริการไฟฟ้าให้หมู่บ้านชนบทได้มีไฟฟ้าใช้ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทัง้สนบัสนนุ
การพฒันาเศรษฐกิจโดยเฉพาะการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องในพืน้ที่เกาะ 
    2) พฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนบนเกาะและสร้างทศันคติที่ดีของประชาชนต่อรับบาล 
กลา่วคือ มีความรู้สกึว่ารัฐบาลไม่ทอดทิง้ แม้อยู่บนเกาะกลางทะเลที่ห่างไกล 
   2.2 เป้าหมายและพืน้ที่ด าเนินการ : ขยายเขตติดตัง้ระบบไฟฟ้าให้ 
เกาะปันหยี จงัหวดัพังงา 
   2.3 ปริมาณงาน 
รายการ ปริมาณงาน 
1. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น า้ระบบ 33 กิโลโวลต์ จ านวน 1 วงจร ระยะทาง 7.2 กิโลเมตร 
2. ติดตัง้หม้อแปลงจ าหน่าย ขนาด 250 เควีเอ 2 ชดุ 
3. ก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบนเกาะ จ านวน 1 วงจร ระยะทาง 3.86 กิโลเมตร 
4. อปุกรณ์ป้องกนั 2 ชดุ 
   2.4 ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี พ.ศ. 2562 – 2563 โดยปีแรกจะเป็น 
การเตรียมด าเนินการ สว่นปีหลงัจะเป็นการด าเนินการก่อสร้างและประเมินผล 
   2.5 ผลกระทบโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม : (1) ลดความเหลือ่มล า้ด้านรายได้และ
กระจายความเจริญไปสูส่ว่นภูมิภาคและชนบท (2) สง่เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการการใช้พลงังานไฟฟ้า
ในชมุชนอย่างประหยดั ซึง่จะก่อให้เกิดความยัง่ยืนในการใช้พลงังานไฟฟ้าโดยไม่สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และ (3) ระหว่าง
การวางสายเคเบิลใต้น า้จะมีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในระดบัต ่า ซงึ กฟภ. มีมาตรการลดผลกระทบดงักลา่วแล้ว เช่น การติดตัง้
ม่านดกัตะกอนขณะวางสายเคเบิลใต้น า้เพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจายของตะกอน ซึง่จะกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาสัน้ 
 
13. เร่ือง การด าเนินโครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจดัการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สถาบนับริหารจดัการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) เสนอให้ บจธ. 
น าเงินงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีที่คงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 400,427,037 บาท เพื่อด าเนินโครงการ
ตามภารกิจของ บจธ. ซึง่คณะกรรมการ บจธ. ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว จ านวน 4 โครงการ ดงันี  ้
ชื่อโครงการ วงเงนิ (บาท) 
 โครงการเดิม (ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  21 มิถนุายน 2559)  
(ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) 

278,039,036 

   1. โครงการต้นแบบการบริหารจดัการที่ดินแบบครบวงจร 233,253,535 
   2. โครงการน าร่องธนาคารที่ดิน ในพืน้ที่น าร่อง 5 ชุมชน 44,785,501 
 โครงการใหม่ 122,388,001 
   3. โครงการแก้ไขปัญหาการสญูเสียสทิธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน 86,032,687 
   4. โครงการช่วยเหลอืผู้ประสบปัญหาด้านที่ดินจากการด าเนินนโยบายของรัฐ 36,355,314 
รวม 400,427,037 
 
14. เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตัง้ท่ัวไป  
     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดงันี ้ 
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     1. เห็นชอบแนวทางปฏิบติัในการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลอืกตัง้ทัว่ไป ตามมติที่ประชมุซึง่
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณ ุเครืองาม) เป็นประธาน เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2562   
     2. ให้ยกเลกิมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 17 ตุลาคม 2543 [เร่ือง มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัในการ
เลอืกตัง้] มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 9 ตุลาคม 2550 [เร่ือง สรุปผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลอืกตัง้] 
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2551 [เร่ือง มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัในการเลอืกตัง้]  
                   สาระส าคัญของเร่ือง  
                   เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2562 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณ ุเครืองาม) ได้เป็นประธานในการประชมุหารือเก่ียวกบั
แนวทางปฏิบติัในการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตัง้ทัว่ไป ตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2562 โดย
มีส านักงาน ก.ก.ต. ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) สลค. และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เข้าร่วมประชมุ ณ 
ห้องประชมุรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณ ุเครืองาม) ตกึบญัชาการ ท าเนียบรัฐบาล โดยที่ประชมุเห็นว่า เพื่อให้แนวทางในการ
เลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลอืกตัง้ทัว่ไปสอดคล้องกบัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย และเพื่อเป็นการป้องกนั
และขจดัการซือ้สทิธิขายเสยีงอนัถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ ที่ประชุมจงึมีมติร่วมกนัว่า สมควรยกเลกิมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 17 
ตลุาคม 2543 วนัที่ 9 ตุลาคม 2550 และวนัที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2551 และก าหนดแนวทางปฏิบติัในการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นการเลอืกตัง้ทัว่ไปเสยีใหม่ ในสว่นเก่ียวกบัการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลอืและสนบัสนนุการด าเนินการเลอืกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดงันี  ้
     1. ให้ข้าราชการ พนกังาน เจ้าหน้าที่และลกูจ้างในสงักัดของราชการส่วนกลาง ราชการสว่นภูมิภาค และ
ราชการสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลอืและสนบัสนนุการ
ด าเนินการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ผู้อ านวยการการเลอืกตัง้ประจ า
จงัหวดั หรือคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าเขตเลอืกตัง้ 
      2. ให้ข้าราชการ พนกังาน เจ้าหน้าที่และลกูจ้างในสงักัดทกุประเภท ทกุระดบัทัง้ในสว่นกลาง สว่นภูมิภาค 
และสว่นท้องถ่ินวางตวัเป็นกลางทางการเมือง 
                     3. นบัแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทัว่ไป จนถงึวนัเลอืกตัง้ การแต่งตัง้ 
(โยกย้าย) ข้าราชการ พนกังาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทกุประเภทและทกุระดบั ทัง้ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสว่นท้องถ่ินให้
พิจารณาเท่าที่จ าเป็นเพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบติัหน้าที่ในการเลอืกตัง้ 
                    4. ให้ข้าราชการสว่นกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการสว่นท้องถ่ิน และหน่วยงานของรัฐ ให้การสนบัสนนุสถานที่
เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจดัการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทัง้อ านวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
                   5. ให้หน่วยงานทกุฝ่ายตามข้อ 4 สนบัสนนุเก่ียวกบัสถานที่ปิดประกาศ และที่ติดแผ่นป้ายเก่ียวกบัการเลอืกตัง้ให้
เพียงพอและเท่าเทียมกนั 
                   6. ให้มีการสนธิก าลงัระหว่างทหาร ต ารวจ พลเรือน และอาสาสมคัรด้านความปลอดภัยเพื่อให้การคุ้มครอง
ประชาชนผู้มีสทิธิเลอืกตัง้ และเจ้าหน้าที่จดัการเลอืกตัง้ได้รับความปลอดภัย โดยเฉพาะในพืน้ที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
15. เร่ือง  แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล          
และในพืน้ที่จังหวัดต่าง ๆ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เสนอเร่ืองแนวทางและมาตรการ
แก้ไขปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพืน้ที่จังหวัดต่าง  ๆดงันี ้
 สาระส าคัญ  
 แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และ   ในพืน้ที่
จงัหวัดต่าง  ๆสรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้

1. กรอบแนวคิด แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/
ปริมณฑล และในพืน้ที่จังหวัดต่าง  ๆเป็นการแก้ไขปัญหาซึง่จะต้องพิจารณาผลกระทบในทกุมิติ โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึน้กบั
ประชาชน และไม่ให้เกิดความไม่สะดวกจากการใช้ชีวิตปกติมากเกินไป  
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2. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จ านวน 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3) กระทรวงการคลงั 4) กระทรวงคมนาคม 5) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 6) กระทรวง
พลงังาน 7) กระทรวงมหาดไทย 8) กระทรวงสาธารณสขุ 9) กระทรวงอตุสาหกรรม 10) ส านกังานต ารวจแห่งชาติ และ 11) ส านกั
นายกรัฐมนตรี 

3. เป้าหมาย "สร้างอากาศดี เพื่อคนไทย และผู้มาเยือน" 
4. มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน เป็นการเตรียมการป้องกันและลดปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 

(PM2.5) แบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว ได้แก่ 
   1) มาตรการระยะเร่งด่วน ซึง่เป็นช่วงที่ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM2.5) มีแนวโน้มเพิ่ม
สงูขึน้และพบค่าเกินมาตรฐาน โดยได้มีแนวทางการปฏิบติั 3 ขัน้ ประกอบด้วย  
    (1) ขัน้เตรียมการ (ช่วงก่อนเกิดสถานการณ์ : กนัยายน - พฤศจิกายน) เป็นขัน้ตอนการสร้างความ
เข้าใจ ให้แก่ทกุหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทัง้กรุงเทพมหานคร และ 5 จงัหวดัปริมณฑล โดยให้จงัหวดัม ี        การตรวจสอบ
แหลง่ก าเนิดมลพิษในพืน้ที่ จดัหาเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการตรวจวัดคณุภาพอากาศ เพื่อติดตามเฝ้าระวงัสถานการณ์ และ
เตรียมพร้อมเพื่อสัง่การ หากปริมาณฝุ่ นละอองในพืน้ที่มีปริมาณสงูขึน้ 
    (2) ขัน้ปฏิบติัการ (ช่วงเกิดสถานการณ์ : ธันวาคม - เมษายน) เป็นการปฏิบติัการ            ช่วง
เกิดสถานการณ์ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM2.5) เกินมาตรฐานซึง่ได้ปรับปรุงแผนปฏิบติัการแก้ไขปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM2.5) ใน
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพืน้ที่จังหวัดต่าง  ๆเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ชดัเจนในขัน้ปฏิบติัการส าหรับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องหรือผู้มีอ านาจหน้าที่สามารถปฏิบติัได้ทนัทีตามการเคลือ่นไหวของสถานการณ์ฝุ่ นละอองที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยได้ก าหนด
ระดบัการยกระดบัความเข้มข้นของมาตรการตามความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่ นละออง เป็น 4 ระดบั ดงันี ้ 

ระดบัที่ 1 เป็นระดบัที่ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM2.5) มีค่าไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อ
ลกูบาศก์เมตร ให้สว่นราชการทกุหน่วยต้องด าเนินการตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ และกฎหมายที่มีอยู่ให้ครบถ้วนตามสภาวการณ์ปกติ 
เพื่อควบคมุรักษาคุณภาพสิง่แวดล้อมในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพืน้ที่จังหวัดต่าง  ๆให้อยู่ในระดบัปกติ 

ระดบัที่ 2 เป็นระดบัที่ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีค่ามากกว่า 50 ไมโครกรัมต่อ
ลกูบาศก์เมตร ให้ทกุสว่นราชการต้องด าเนินการเพิ่มและยกระดบัมาตรการต่างๆ ให้เข้มงวดขึน้ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ
ผู้ว่าราชการจงัหวดัที่มีปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM2.5) เป็นผู้บญัชาการเหตกุารณ์ในพืน้ที่รับผิดชอบ โดยสว่นราชการอื่นๆ เป็น
หน่วยสนบัสนนุการด าเนินการโดยมาตรการในระดบันี ้ได้แก่  

- เพิ่มจุดตรวจจบัควนัด าเป็น 20 จุด เข้มงวดตรวจสอบตรวจจบัรถโดยสารขององค์การขนสง่
มวลชนกรุงเทพก่อนออกให้บริการ และบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ไม่ให้มีรถควนัด าวิ่งโดยเด็ดขาด ห้ามจอดในที่ห้าม ลากและ
ปรับรถที่จอดผิดกฎหมาย 

- ปรับเปลีย่นไปใช้น า้มนั B20 ในรถโดยสารดีเซล  
- เร่ิมจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลงิ B20 ผ่านสถานีบริการน า้มนัในกรุงเทพฯและปริมณฑล 
- เร่งรัดน าน า้มนัดีเซลเทียบเท่ามาตรฐาน EURO 5 (ก ามะถันไม่เกิน 10 ppm)            มา

จ าหน่ายในพืน้ที่ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพืน้ที่จังหวดัต่าง  ๆในช่วงเวลาวิกฤต  
- ขยายพืน้ผิวการจราจร งดเว้นกิจกรรมที่สง่ผลท าให้เกิดฝุ่ นละออง 
- ห้ามเผาในที่โลง่เด็ดขาด  
- ตรวจสอบโรงงานอตุสาหกรรมอย่างเข้มงวด  
- สนบัสนนุและแจกจ่ายอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลแก่หน่วยงานในพืน้ที่ 
- การเฝา้ระวังและปฏิบติัการท าฝนเทียม  
- ให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาการท างานที่บ้านและขอความร่วมมือจากบริษัทเอกชนให้

ท างานที่บ้านเช่นกนั  
- เข้มงวดตรวจโรงงานอตุสาหกรรมป้องกนัและควบคมุการระบายฝุ่ นละอองเกินมาตรฐาน 
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- ขอความร่วมมือโรงงานอตุสาหกรรมดแูลตรวจสอบอปุกรณ์และเคร่ืองจกัรให้มี
ประสทิธิภาพตรวจสอบสภาพรถบรรทกุทัง้ขาออกและขาเข้าโรงงานหยดุหรือลดก าลงัการผลติ 

- ห้ามรถยนต์ที่มีมลพิษสงูสญัจรในพืน้ที่กรุงเทพชัน้กลางและชัน้นอก   
ระดบัที่ 3 เป็นระดบัที่ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM2.5) ยงัไม่ลดลงและมีแนวโน้มสงูขึน้

หลงัจากที่ได้มีการด าเนินการในระดบัที่ 2 แล้ว ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจงัหวัดที่มี
ปัญหาฝุ่ นละออง ใช้กฎหมายที่มีอยู่เข้าไปควบคุมพืน้ที่หรือควบคมุแหลง่ก าเนิดที่ก่อให้เกิดเหตรุ าคาญหรือมีผลกระทบต่อประชาชน
เพื่อระงบัยบัยัง้สถานการณ์ค่าฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM2.5) ที่มีแนวโน้มสงูขึน้ 

ระดบัที่ 4 เป็นระดบัที่ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM2.5) ยงัไม่ลดลง และมีแนวโน้มสงูขึน้
ต่อเนื่องก าหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติเป็นกรณีเร่งด่วนพิเศษ และพิจารณากลัน่กรองแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็กโดยจะต้องน ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเป็นการเร่งด่วน เพื่อพิจารณาในการสัง่การอย่างใดอย่างหนึง่ที่
เป็นแนวทางหรือมาตรการในการลดมลพิษ 

(3)  ขัน้ฟืน้ฟหูลงัจากสถานการณ์กลบัสูป่กติ ก าหนดให้มีการประชุมเพื่อถอดบทเรียนหรือ After 
Action Review/AAR เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานในการแก้ไขปัญหาฝุ่ นละอองให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ในปีต่อไป  

2) มาตรการระยะกลาง (พ.ศ. 2562 - 2564) เป็นการลดการระบายมลพิษและลดจ านวน
แหลง่ก าเนิด โดย 

- ประกาศใช้มาตรฐานน า้มนัเชือ้เพลงิให้มีก ามะถนัไม่เกิน 10 ppm 
- พฒันาโครงข่ายการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงทกุระบบ 
- เร่งรัดแผนการเปลีย่นรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้เป็นรถยนต์ที่มี

มลพิษต ่า  
- พิจารณาปรับวิธีการและปรับลดอายุรถที่เข้ารับการตรวจสภาพรถยนต์ประจ าปี พิจารณา

การเพิ่มภาษีรถยนต์เก่า การลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้า การซือ้-ทดแทนรถราชการด้วยรถยนต์ไฟฟ้า และการจัดโซนนิ่งจ ากัดจ านวนรถ
เข้าเมือง การพฒันาระบบเฝา้ระวงัผลกระทบต่อสขุภาพ เพิ่มพืน้ที่สเีขียว พฒันาศกัยภาพท้องถ่ินในการด าเนินการติดตามการ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศในพืน้ที่ และการควบคมุเป็นระบบ Single Command 

3) มาตรการระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567) เป็นการลดการระบายมลพิษและลดจ านวน
แหลง่ก าเนิด โดย 

- ปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
EURO 6 

- ก าหนดให้มีการติดตัง้ Diesel Particulate Filter (DPF) ในรถดีเซลเพิ่มเติม  
- ห้ามน าเข้าเคร่ืองยนต์ใช้แล้วมาเปลีย่นแทนเคร่ืองยนต์เก่าในรถยนต์  
- พฒันาโครงข่ายการให้บริการขนสง่สาธารณะให้เชื่อมโยงทกุระบบและครอบคลมุพืน้ที่  
- ก าหนดมาตรฐานระบายอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เทียบเท่า EU และ USA  
- ก าหนดให้เจ้าของ/ผู้ประกอบการที่มีการเผาในที่โลง่ในพืน้ที่ของโครงการหรือพืน้ที่

ครอบครองเป็นความผิดอาญา 
- สง่เสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า  
- ศกึษาความเหมาะสมในการสร้าง/ติดตัง้หอคอยฟอกอากาศขนาดใหญ่ บรูณาการ

งานวิจยัด้านมลพิษทางอากาศเพื่อขบัเคลือ่นระดบันโยบาย 
- ปรับปรุง พ.ร.บ. สิง่แวดล้อม (Clean Air Act) 
- ปรับค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลีย่รายปีให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ WHO IT-3 

5. กลไกการแก้ไขปัญหาฝุ่ นละออง ให้จงัหวัดจดัตัง้ศนูย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาฝุ่ นละอองขนาด
เลก็ (PM2.5) ในระดบัจงัหวดั โดยมีผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวดัเป็นผู้บญัชาการเหตกุารณ์ ในการเข้า
ควบคมุสถานการณ์ โดยสัง่การตามกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อจดัการปัญหาปริมาณฝุ่ นละอองขนาด 
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เลก็ (PM2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐาน ที่เกิดขึน้จนกว่าสถานการณ์จะกลบัเข้าสูภ่าวะปกติ  และให้จงัหวดัจดัท าแผนปฏิบติัการในระดบั
พืน้ที่ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน  
 
16. เร่ือง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการป้องกนัการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อ
โอกาสในการเข้าเรียนในสถานศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบติั
ราชการหรือปราบปรามการทจุริตต่อหน้าที่ หรือการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ตามที่คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอ และให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลกัร่วมกบัหน่วยงานที่
เก่ียวข้องรับมาตรการป้องกนัการทจุริตในการเรียกรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา 
สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การด าเนินการในเร่ืองดงักลา่วเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริตแห่งชาติต่อไป โดยให้รับความเห็นของส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติไปประกอบการ
พิจารณาด าเนินการด้วย 
 สาระส าคัญของเร่ือง 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบติัราชการเพื่อป้องกนั
และปราบปรามการทจุริตต่อหน้าที่ หรือการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ เพื่อเป็นการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการ
เรียกรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศกึษาสงักัด สพฐ. ดงันี ้  
   1. ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล 
  1.1 ควรพิจารณาด าเนินการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยปรับปรุง
ระบบการจดัสรรเงินอดุหนนุรายหวัให้สอดคล้องกบัสภาพข้อเท็จจริงในปัจจบุนัและให้ค านงึถงึความจ าเป็นตามสภาพพืน้ที่ทาง
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตัง้ของสถานศึกษา ซึง่จะท าให้แต่ละสถานศกึษามีทรัพยากรที่เพียงพอ สามารถน าไปสู่การ
เพิ่มคณุภาพการศึกษา 
  1.2 ควรพิจารณาก าหนดให้แต่ละสถานศกึษาด าเนินการจดัท าแผนงาน/โครงการ เพื่อเสนอขออนมุติั
งบประมาณสนบัสนนุการบริหารจดัการและการด าเนินการจดัการเรียนการสอนของแต่ละสถานศกึษาให้มีการพฒันาคุณภาพทาง
การศึกษามากย่ิงขึน้ ทัง้นี ้เพื่อให้การจดัสรรงบประมาณเป็นไปตามความต้องการและความจ าเป็นอย่างแท้จริงของแต่ละ
สถานศกึษา 
  1.3 ควรพิจารณาก าหนดมาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเพื่อสนบัสนนุการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาและเพื่อสร้างการจงูใจให้มีการระดมทรัพยากรในรูปของเงินบริจาค โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริจาคเงินเพื่อการศกึษาให้กบั
โรงเรียนที่มิใช่โรงเรียนที่มีการแข่งขนัสงูหรือโรงเรียนที่มีความขาดแคลนหรือด้อยโอกาสห่างไกลความเจริญ หรือโรงเรียนในถ่ิน
ทรุกนัดาร หรือโรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ได้รับสิทธิทางด้านภาษีมากกว่าปกติที่ก าหนด ณ ปัจจบุนั รวมทัง้กรณี
ที่บริษัทเอกชนบริจาคสิง่ของและวสัดอุปุกรณ์แทนเงินสด เห็นควรให้ได้รับสทิธิน ามาลดหย่อนการเสียภาษีได้ด้วย โดยให้
กระทรวงการคลงั กรมสรรพากร และหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกนัพิจารณาก าหนดแนวทางที่ชดัเจนเพื่อสนบัสนนุมาตรการ
ดงักลา่วเพื่อเป็นมาตรการจูงใจในการบริจาคและกระจายทรัพยากรไปสูส่ถานศึกษาต่าง ๆ อย่างทั่วถงึต่อไป 
  1.4 ควรพิจารณาเร่งรัดการด าเนินการและสนบัสนุนด้านงบประมาณภายใต้พระราชบญัญัติกองทนุเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศกึษา พ.ศ. 2561 เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ของการจดัตัง้กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา 
 2. ข้อเสนอแนะต่อ สพฐ. 
  2.1 พิจารณายกเลกิหลกัเกณฑ์การรับนกัเรียนกรณีนกัเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษทัง้ 7 ข้อ เนื่องจากเป็น
ช่องทางส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาการทจุริตในการเรียกรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนใน
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สถานศกึษา โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบการสอบคดัเลอืกการรับนกัเรียนอย่างยติุธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทัง้นี ้เพื่อเป็น
การลดปัญหาการฝากเด็กเข้าเรียนโดยเรียกรับทรัพย์สนิหรือผลประโยชน์ตอบแทน 
  2.2 เห็นควรให้ก าหนดวิธีการเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การค านวณสดัส่วนการรับนกัเรียนในเขตพืน้ที่บริการ 
นกัเรียนทัว่ไป และนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ตามประกาศของ สพฐ. เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการรับนกัเรียน
สงักัด สพฐ. ให้มีความชัดเจน โดยมุ่งให้ความส าคัญกบัการให้เด็กได้ศกึษาต่อยงัสถานศึกษาใกล้บ้านและเพื่อสร้างความเข้าใจที่
ตรงกนัในทกุสถานศกึษาส าหรับเป็นแนวทางน าไปปฏิบติัต่อไป 
  2.3 เห็นควรให้ก าหนดคุณสมบติัและหลกัเกณฑ์การเป็นนักเรียนในเขตพืน้ที่บริการของโรงเรียนให้มีความ
ชดัเจนและมีความเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างย่ิงการก าหนดนิยามและคณุสมบัติของการเป็นนกัเรียนในเขตพืน้ที่บริการ เช่น 
ระยะเวลาในการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพืน้ที่บริการของโรงเรียน และกรณีมีการย้ายเข้ามาพกัอาศยัในทะเบียนบ้านซึง่อยู่
ในเขตพืน้ที่บริการของโรงเรียน อีกทัง้เห็นควรให้ก าหนดนิยามความหมายของนักเรียนในเขตพืน้ที่บริการให้ครอบคลมุถงึนักเรียน
ที่เป็นบตุรข้าราชการครูและบคุลากรของโรงเรียนนัน้ ๆ ด้วย เพื่อให้เป็นหลกัเกณฑ์การพิจารณาในลกัษณะเดียวกนัทัว่ประเทศ 
และเป็นการป้องกนัหรือลดการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 
    ในการนี ้เพื่อให้ได้นกัเรียนที่เป็นผู้มีภูมิล าเนาและอาศยัอยู่ในพืน้ที่จริง มิใช่มีเพียงแต่ชื่อปรากฏอยู่ใน
ทะเบียนบ้าน แต่มิได้อาศยัอยู่ในทะเบียนบ้านดงักล่ว และเพื่อให้กระบวนการการรับนกัเรียนเป็นไปอย่างถกูต้อง โปร่งใส และเป็น
ธรรม สถานศกึษาหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบและพิสจูน์สทิธิ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีมีการย้าย
เข้ามาพกัอาศัยในทะเบียนบ้านซึง่อยู่ในเขตพืน้ที่บริการของโรงเรียนแต่ละแห่ง 
    นอกจากนี ้เห็นควรให้มีการด าเนินการประชาสมัพนัธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครอง
นกัเรียน และประชาชน รวมทัง้เจ้าพนกังานของรัฐที่เก่ียวข้องรับทราบถงึความผิดและบทลงโทษกรณีการปลอมแปลงเอกสารและ
การแจ้งข้อมลูอนัเป็นเท็จ ซึง่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
  2.4 เห็นควรให้ก าหนดระเบียบหรือข้อบงัคบัที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการก าหนดรูปแบบมาตรฐานกลาง
ส าหรับการประกาศผลการคดัเลอืกนกัเรียน การประกาศผลการสอบ คะแนนการสอบ โดยเรียงรายชื่อตามล าดบัคะแนนที่
สอบแข่งขนัได้ของนักเรียนที่เข้าสอบทกุคน เพื่อให้สถานศกึษาทกุแห่งภายใต้สงักดั สพฐ. ปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัดและมี
กระบวนการรับนกัเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค และในกรณีที่สถานศึกษามีการรับนกัเรียนเพิ่มเติมไม่ว่า
ในกรณีใด ให้ด าเนินการเรียกรับนกัเรียนตามประกาศผลการสอบที่ได้เรียงรายชื่อตามล าดบัคะแนนที่สอบแข่งขนัได้ ทัง้นี ้ให้ทกุ
สถานศกึษาต้องประกาศผลการสอบโดยเรียงตามล าดับคะแนนสอบของผู้ เข้าสอบแข่งขนัทุกคน โดยเปิดเผยอย่างชัดเจนต่อ
สาธารณะ 
  2.5 เห็นควรก าหนดให้ทกุสถานศกึษาต้องด าเนินการแจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบ ารุง
การศึกษาไว้ในประกาศการรับนักเรียนเข้าศกึษาต่อของแต่ละสถานศกึษา เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบไว้โดยชดัเจน โดย
จะเป็นมาตรการป้องกนัมิให้มีการเรียกเก็บเงินบ ารุงการศกึษาเกินอตัราที่ก าหนด และเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ทัง้นี ้การเรียกเก็บเงินบ ารุงการศกึษาและการใช้จ่ายเงินบ ารุงการศกึษาต้องเป็นไปตามระเบียบราชการโดยเคร่งครัด  
  2.6 ควรก าหนดนโยบายด้านการจดัการศกึษา รวมทัง้ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการรับนกัเรียนให้มีความ
ชดัเจน พร้อมทัง้ซกัซ้อมเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกบัแนวทางในการปฏิบติัให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทัง้ประเทศ 
  2.7 เห็นควรให้มีการประกาศห้ามมิให้สถานศึกษาด าเนินการเอือ้ประโยชน์โดยให้สทิธิพิเศษหรือโควตาแก่
สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า หรือสมาคมที่เก่ียวเนื่องกบัด้านการศึกษาของแต่ละสถานศกึษา ในลกัษณะที่มีการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในการฝากเด็กเข้าเรียนหรือในลกัษณะการมีผลประโยชน์ต่างตอบแทน 
 3. ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  
  3.1 ควรเร่งรัดการด าเนินการพฒันามาตรฐานการศึกษาของแต่ละโรงเรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัหรืออยู่
ในระดบัที่ใกล้เคียงกนัเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้มีการด าเนินการจัดสรรงบประมาณทางด้านการศกึษาโดยพิจารณา
และค านงึถงึการสนบัสนนุงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพฒันาโรงเรียนในระดบัรองและโรงเรียนในสว่นภูมิภาคให้สามารถเพิ่ม
ศกัยภาพและคณุภาพการศึกษาให้สงูขึน้ และให้มีการสร้างแรงจูงใจหรือมาตรการสนบัสนนุให้บคุลากรครู อาจารย์ที่มีศกัยภาพ
สงูในสาขาวิชาการต่าง ๆ ได้เข้าไปมีสว่นร่วมในการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ก าลงัพฒันา เพื่อให้มีการกระจายบุคลากร
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ครูและอาจารย์ที่มีศกัยภาพไปท าการสอนยงัโรงเรียนในส่วนภูมิภาคให้มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ด้วย ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน
เกิดความรู้สกึไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพการจดัการศกึษาในการที่จะสง่บตุรหลานไปศึกษาต่อยงัโรงเรียนในระดบัรองลงมา 
และเป็นการแก้ไขปัญหาการแย่งกนัเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีการแข่งขนัสงู นอกจากนี ้ควรให้ความส าคัญกบักระบวนการประเมิน
คณุภาพการศกึษาและการพฒันาการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วย 
  3.2 เห็นควรให้มีการด าเนินการประชาสมัพนัธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียนและ
ประชาชน รวมทัง้เจ้าพนกังานของรัฐที่เก่ียวข้องรับทราบถงึความผิดและบทลงโทษกรณีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สนิหรือ
ประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีของเงินบริจาค ทัง้นี ้การกระท าดงักลา่วนัน้ไม่อาจถือได้ว่า
เป็นเงินบริจาค แต่ถือว่าเป็นเร่ืองของ “สนิบน” ในฐานะผู้ รับสนิบนกบัผู้ให้สนิบน ซึง่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและ
กฎหมาย ป.ป.ช. 
  3.3 เห็นควรให้มีการด าเนินการร่วมกนัระหว่าง ศธ. กบั สพฐ. ในการพิจารณาก าหนดแนวทางหรือ
มาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้กลไกการตรวจสอบการด าเนินการเก่ียวกบัการรับนกัเรียนของโรงเรียนทัว่ประเทศเป็นไป
ตามนโยบายและแนวปฏิบติัการรับนักเรียนโดยเคร่งครัด โดยให้มีการด าเนินการตรวจสอบขัน้ตอนการรับนกัเรียนทัง้ก่อนการรับ
นกัเรียน ช่วงที่มีการรับนักเรียน และภายหลงัการรับนักเรียน และมอบหมายให้หน่วยงานด้านก ากบัดแูลในระดบัเขตพืน้ที่
การศึกษาและในระดบัจงัหวดั ได้แก่ คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 
หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องมีการบูรณาการการท างานร่วมกนั และสร้างการท างานเชิงรุกในระดบัพืน้ที่ รวมทัง้จดัท าแผนการ
ด าเนินการร่วมกนัในระดบัจังหวดัเก่ียวกบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการรับนักเรียนโดยการก าหนดมาตรการป้องกนั ป้องปราม 
ที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเด็กฝากและการรับเงินเพื่อแลกเปลีย่นกบัการรับนกัเรียนเข้าเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มีการจดัท าแผนการ
ด าเนินการร่วมกนัในการสุม่ตรวจสอบการรับนกัเรียนของสถานศกึษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงสถานศกึษาที่มีการแข่งขนัสงู ทัง้นี ้
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบติัและเป็นกลไกการควบคมุดแูลตรวจสอบที่มีประสทิธิภาพ เป็นต้น 
  3.4 เห็นควรให้มีการสุม่ตรวจสอบรายได้ของสถานศกึษาทัง้ก่อนและหลงัช่วงเวลาการรับนกัเรียน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการตรวจสอบเงินบริจาคของสถานศกึษาที่มีอัตราการแข่งขนัสงูเป็นประจ าทกุปี เพื่อสร้างกลไกการตรวจสอบ
และป้องปรามปัญหาการบริจาคเงินหรือทรัพย์สนิเพื่อแลกเปลี่ยนกบัผลประโยชน์ในการเข้าเรียน รวมทัง้ก าหนดให้มีการเปิดเผย
ข้อมลูรายรับ – รายจ่ายของแต่ละสถานศึกษา ข้อมลูการรับเงินหรือทรัพย์สนิที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศกึษา และจดัท าฐานข้อมูลที่
เก่ียวข้อง เช่น ชื่อผู้บริจาค วัตถปุระสงค์ของการบริจาค เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียนแต่ละแห่ง เพื่อให้สาธารณชนสามารถ
ตรวจสอบได้ทกุขณะ 
  3.5 เห็นควรให้มีการด าเนินการลงโทษอย่างเคร่งครัดในกรณีที่สถานศกึษาหรือผู้มีอ านาจของสถานศกึษา 
ไม่ปฏิบติัตามระเบียบที่เก่ียวข้องกบัการรับนกัเรียนเข้าศกึษาต่อ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการเรียกรับทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศกึษาได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
  3.6 เห็นควรให้มีการก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ให้ข้อมลูการกระท าทุจริต ซึ่งเป็น
ผู้ปฏิบติังานภายในหน่วยงาน เช่น ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศกึษา และบคุคลภายนอกผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล
เก่ียวกบัการทจุริตในการเรียกรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศกึษาเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมลู รวมทัง้ให้มีการสนบัสนนุและสง่เสริมการตรวจสอบติดตามการด าเนินการรับนกัเรียน โดย
การมีสว่นร่วมของภาคประชาสงัคมและสือ่มวลชนเพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้ ร่วมสงัเกตการณ์การรับนกัเรียนในทกุขัน้ตอน  
 4. ข้อเสนอแนะดงักลา่วข้างต้นมุ่งเสนอต่อการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทจุริตในการเรียกรับทรัพย์สนิหรือ
ประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนของสถานศึกษาซึง่อยู่ภายใต้สงัก ัสพฐ. ดงันัน้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาการทจุริตในการเรียกรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนของสถานศกึษาได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
จงึควรน าข้อเสนอแนะไปใช้กบัสถานศกึษาภายใต้สงักดัหน่วยงานอื่นด้วย เช่น สถานศกึษาภายใต้สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา (สกอ.) สถานศกึษาภายใต้สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น 
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17. เร่ือง  ขอความเห็นชอบข้อก าหนดคณะท างานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้าน
การท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และแต่งตัง้คณะท างานฝ่ายของคณะท างานร่วมฯ 
                  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อก าหนดคณะท างานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยโุรปในการต่อต้าน
การท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุ และแต่งตัง้คณะท างานฝ่ายไทยของคณะท างานร่วมระหว่าง
รัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยโุรปในการต่อต้านการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ตามที่
คณะอนกุรรมการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย เสนอ 
                   สาระส าคัญ 
                   การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสหภาพยโุรปในการต่อต้านการท าประมง IUU โดยจดัตัง้คณะท างาน
ฝ่ายไทยของคณะท างานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้านการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม โดยมีข้อก าหนดคณะท างานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยโุรปฯ ดงักลา่ว เพื่อเป็น
กรอบแนวทางในการด าเนินงาน โดยจะไม่มีการลงนามในเอกสารสญัญาบนัทกึความเข้าใจในความร่วมมือดงักล่าว มีประเด็น 
ดงันี ้
                    1. ข้อก าหนดคณะท างานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยโุรปในการต่อต้านการท าประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุ มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เป็นเวทีในการพฒันาความเป็นหุ้นสว่นที่เข้มแข็งระหว่าง
สหภาพยโุรปและประเทศไทยต่อไปในอนาคต ซึง่เป็นการด าเนินความร่วมมือเพื่อต่อต้านการท าประมง IUU และติดตามประเด็น
การเจรจาหารือด้าน IUU อย่างเป็นทางการ โดยคณะท างานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปฯ จะจัดประชุม
เจรจาหารือทกุปี ในเวทีระหว่างประเทศขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations: FAO) และองค์กรบริหารจัดการประมงในระดบัภูมิภาค (RFMOs) เป็นต้น หารือเก่ียวกบั
ข้อริเร่ิมระดบัภูมิภาคและอนภุูมิภาคเพื่อต่อต้านกบัการท าประมง IUU และจัดระเบียบ/ร่วมมือในข้อริเร่ิมร่วมกนั แลกเปลีย่น
ข้อมลูเก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ ด้านการท าประมง IUUและสถานการณ์ที่น่ากงัวลในประเทศที่สาม รวมทัง้ประสานงานในโครงการ
พฒันาต่าง ๆ  โดยก าหนดขอบเขตงานหลกัของคณะท างานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยโุรป และ 2) งานความ
ร่วมมือระดบัอนภุูมิภาค ภูมิภาคและระดบัโลก 
                    2. การจัดตัง้คณะท างานฝ่ายไทยของคณะท างานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยโุรปในการต่อต้าน
การท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุ เพื่อด าเนินการในเชิงเทคนิคและการปฏิบติั โดยสหภาพยุโรปได้
เสนอแนะให้เป็นคณะท างานในระดบักรม โดยมีอธิบดีเป็นประธาน และเนื่องจากประเด็นการต่อต้านการท าประมง IUU เก่ียวข้อง
กบัภารกิจของกรมประมงเป็นหลกั จงึเห็นควรให้อธิบดีกรมประมงเป็นประธานคณะท างาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เป็นคณะท างาน ได้แก่ กรมเจ้าท่า กองทพัเรือ ศนูย์ประสานการปฏิบติัในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กรม
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน                    กรมศลุกากร กรมสนธิสญัญาและกฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส านกังานอยัการสงูสดุ กรมยโุรป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยมีผู้อ านวยการกองประมง
ต่างประเทศ กรมประมงเป็นคณะท างานและเลขานกุาร โดยมีอ านาจหน้าที่ ก าหนดนโยบายในการเจรจาหารือความร่วมมือกบั
คณะท างานของคณะกรรมาธิการยโุรป ในการต่อต้านการท าประมง IUU และประเด็นที่คณะท างานทัง้สองฝ่ายตกลงหารือร่วมกนั 
ก ากบัดแูล ให้ความเห็นชอบ ประสานงาน และด าเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะท างานร่วมระหว่างรัฐบาล
ไทยและคณะกรรมาธิการยโุรปฯ โดยสามารถแต่งตัง้คณะท างานย่อย ที่ปรึกษา หรือผู้ช่วยเลขานกุาร เพื่อช่วยปฏิบติังานได้ และ
ปฏิบติังานอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย 
 
18. เร่ือง  แผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจกัรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่ง
สหพันธรัฐรัสเซีย ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2562 – 2564) 
        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมติัตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี ้
                   1. เห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจกัรไทยกบักระทรวงการ
ต่างประเทศแห่งสหพนัธรัฐรัสเซีย ฉบบัที่ 4 ( พ.ศ. 2562 – 2564) 
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                    2. อนมุติัให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างแผนการหารือ
ฯ 
                    ทัง้นี ้หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแผนการหารือฯ โดยไม่ขดักบัหลกัการที่คณะรัฐมนตรีได้อนมุติั
หรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. สามารถด าเนินการได้โดยน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลงั พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลีย่นดงักลา่ว 
(จะมีการลงนามระหว่างการเยือนสหพนัธรัฐรัสเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างวนัที่  7 – 8 ก.พ. 62) 
                    แผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกบักระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพนัธรัฐ
รัสเซีย ฉบบัที่ 4 ( พ.ศ. 2562 – 2564) เป็นการก าหนดแผนการหารือระหว่างกนั ณ กรุงเทพมหานครและกรุงมอสโก ในประเด็น
ต่าง ๆ เช่น (1) ความร่วมมือระดบัทวิภาคี (2) ความร่วมมือระดบัภูมิภาคและพหภุาคีในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกในด้านการเมือง 
ความมัน่คง และการรวมตวัทางเศรษฐกิจ (3) การปลดอาวธุและไม่แพร่ขยายอาวธุ เป็นต้น ซึง่จะมีการหารือในสองระดบั ได้แก่ 
ระดบัรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและระดบักรมของกระทรวงการต่างประเทศ    ทัง้นี ้แผนการหารือฯ ฉบบัที่ 4 
เป็นเอกสารที่แสดงเจตจ านงของ กต. ทัง้สองประเทศในการมีปฏิสมัพนัธ์กนัอย่างต่อเนื่อง ซึง่จะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยส่งเสริม
ความสมัพนัธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกบัสหพนัธรัฐรัสเซียให้มีพลวตัมากย่ิงขึน้ 
 
 
 
 
 
 
แต่งตัง้ 
19. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติัตามที่กระทรวงการคลงัเสนอแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั สงักดั
กระทรวงการคลงั ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคณุวุฒิ จ านวน 3 ราย ตัง้แต่วนัที่มีคุณสมบติัครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี ้  
  1. นางสาวอมรรัตน์ กล ่าพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
(นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวฒุิ) กรมธนารักษ์ ตัง้แต่วนัที่ 3 ตลุาคม 2561  
   2. นางวรนุช ภู่ อ่ิม ผู้อ านวยการส านกักษาปณ์ กรมธนารักษ์ ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญ
กษาปณ์และทรัพย์สนิมีค่า (นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคณุวฒุิ) กรมธนารักษ์ ตัง้แต่วนัที่ 21 พฤศจิกายน 2561   
  3. นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพฒันาการประเมินราคา
อสงัหาริมทรัพย์ (นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคณุวฒุิ) กรมธนารักษ์ ตัง้แต่วนัที่ 22 พฤศจิกายน 2561  
  ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นต้นไป  
 
20. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เสนอการแต่งตัง้ข้าราชการการเมือง จ านวน 2 ราย ดงันี ้ 
  1. นางดวงพร รอดพยาธ์ิ ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  
   2. นายวรวุฒ ิโปษกานนท์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
  ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัที่ 30 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  
 
21. เร่ือง ค าสั่ งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 32/2562 เร่ือง  แต่งตัง้ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี  

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสัง่ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 32/2562 เร่ือง  แต่งตัง้ผู้ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรี 
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  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (นายสวุิทย์ เมษินทรีย์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายอตุตม สาวนายน) ขอลาออกจากต าแหน่งรัฐมนตรี 
โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 30 มกราคม 2562 นัน้ 
 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 42  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ประกอบกบัมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ
มอบหมายให้มีผู้ รักษาราชการแทนรัฐมนตรี กรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการไม่มี ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได้ ตามแต่กรณี 
ดงันี ้
 

กระทรวง ผู้รักษาราชการแทนท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

กระทรวงพาณิชย์ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตศุรีพิทกัษ์) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  
(นายพิเชฐ  ดรุงคเวโรจน์) 
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ์) 

กระทรวงอตุสาหกรรม รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตศุรีพิทกัษ์) 

  ทัง้นี ้ ตัง้แต่วนัที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 
 
22. เร่ือง ค าสั่ งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 33/2562 เร่ือง  ปรับปรุงค าสั่ งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสัง่ส านกันายกรัฐมนตรี ที่ 33/2562 เร่ือง  ปรับปรุงค าสัง่มอบหมายและมอบ
อ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบติัราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ตามที่ได้มีค าสัง่ส านกันายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 เร่ือง มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรีปฏิบติัราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ลงวนัที่ 4 ธันวาคม 2560 นัน้ 

เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่ง
พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึง่แก้ไขเพิ่มเติม  โดยพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่ง
พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึง่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกบัพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2550 จงึให้ยกเลกิความในข้อ 7 ของค าสัง่ส านกั
นายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 ลงวนัที่ 4 ธันวาคม 2560และ ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรีปฏิบติัราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามค าสัง่ส านกันายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 ลงวนัที่ 4 
ธันวาคม 2560 ในสว่นของ               รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) ดงันี ้

ข้อ 1 ให้ยกเลกิความในข้อ 3.2 และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 
  “3.2 การมอบหมายและมอบอ านาจให้สั่ งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี  ้
     3.2.1 กรมประชาสมัพนัธ์  
     3.2.2 ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
     3.2.3 ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
     3.2.4 ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ”  
ข้อ 2 ให้ยกเลกิความในข้อ 3.3 และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 
   “3.3 มอบหมายให้ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ดังนี ้   
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   -   บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)” 
ข้อ 3  ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ป็นข้อ 3.4 
   “3.4 มอบหมายให้ก ากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี ้

 3.4.1 ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  3.4.2 ส านกังานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
     (องค์การมหาชน)” 

ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ป็นข้อ 3.5 
  “3.5 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศส านักนายกรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเร่ืองตามข้อ 3.1 – ข้อ 3.4  ยกเว้นการด าเนินการตามกรณีในข้อ 1.5.1 - 
ข้อ 1.5.7” 
       ทัง้นี ้ ตัง้แต่วนัที่ 30 มกราคม  พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 

………………………………….. 


