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สรุ ปผลการประชุมคณะรั ฐมนตรี 20 พฤศจิกายน 2561
http://www.thaigov.go.th

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1
ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่ง
สรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย
่ วกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. ....
2.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วยการลดอัตราและ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การ
ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของ
กาไรที่ได้รับจากการลงทุนตามโครงการจัดการลงทุนกลุม
่ อาเซียน (ASEAN
Collective Investment Scheme: ASEAN CIS))
3.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)
4.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดาเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับ
นั่งร้าน และค้ายัน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ
และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
5.
เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการมอบอานาจของผู้
ดารงตาแหน่งใน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้แก่
บุคคลอื่น พ.ศ. ....
6.
เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
เบี้ยหวัดบานาญ
(ช.ค.บ.) และการจ่ายบาเหน็จดารงชีพ
เศรษฐกิจ- สังคม
7.
เรื่อง กองทุนสารองเลี้ยงชีพของรัฐวิสาหกิจ
8.
เรือ
่ ง ขอให้คณะรัฐมนตรีมม
ี ติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือก
สมาชิกวุฒิสภา
9.
เรือ
่ ง รายงานผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของ
หน่วยงานภาครัฐ
ปี 2561
10. เรื่อง ขอยกเว้นมาตรการด้านบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 28 กรกฎาคม
2541 เพื่อขอให้การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยสามารถรับพนักงานได้ในกรอบ
อัตรากาลัง
19,241 อัตรา (พนักงาน 16,660 อัตรา และลูกจ้าง 2,581 อัตรา)
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11. เรื่อง ขอความเห็นชอบส่งคืนพื้นที่สวนป่าสมเด็จ เนื้อที่ 900 ไร่ ให้
กรมป่าไม้ เพื่อนา
พื้นที่เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินทากินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561)
ด้วยการสแกน QR Code

12. เรื่อง ขออนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณคลองบางนาง แม่นาบางปะกง
้
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1 – 2) โดยอนุมัติยกเว้นการ
ปฏิบัตต
ิ ามมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับป่าชายเลน
13. เรื่อง โครงการปรับปรุงขยายเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ระยะที่ 2
(เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมภ
ิ าคสาขานครพนม
14. เรื่อง การขอรับการจัดสรรงบกลางประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สมทบให้กองทุนอ้อยและน้าตาลทรายนาไปชาระหนี้เงินกู้ส่วนต่าง
ราคาอ้อยขั้นต้น และขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2549/2550
15. เรื่อง รายงานผลการดาเนินการโอนความรับผิดชอบการบริหาร
ตลาดนัดจตุจก
ั ร ไปเป็น ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
16. เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช
ครั้งที่ 2/2561
17. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผูม
้ ีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ
18. เรื่อง ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 งบกลางรายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉก
ุ เฉินหรือจาเป็น (เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
19. เรื่อง โครงการสินเชื่อเพื่อทีอ
่ ยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้าน
หลัง)
20. เรื่อง มาตรการปรับสมดุลน้ามันปาล์มในประเทศ
ต่างประเทศ
21. เรื่อง รายงานผลการประชุมการพิจารณากาหนดสิทธิการตรวจลง
ตราเพื่อการท่องเทีย
่ ว:
สิทธิขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทาง
อนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa
on Arrival – VoA)
และสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว พานัก
ได้ไม่เกิน 30 วัน (ผ.30)
22. เรื่อง การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติเกี่ยวกับ
สาธารณรัฐซูดาน
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23. เรื่อง การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติกับ
สาธารณรัฐมาลี
24. เรื่อง ขออนุมัติจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรึกษาหารือ
และความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการ
ต่างประเทศและความ
ร่วมมือแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก
25. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผูล
้ ี้
ภัยและร่างข้อตกลง
ระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้าย
ถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ
26. เรื่อง การขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อเอกสารผลลัพธ์การ
ประชุมรัฐมนตรี
กระบวนการโคลัมโบ ครั้งที่ 6

แต่งตัง้
ราชการ

27.

28.
เลขาธิการ ก.พ.ร.
ต่างประเทศ)
ต่างประเทศ)

เรื่อง ขอรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจ
สานักนายกรัฐมนตรี (สานักนายกรัฐมนตรี)
เรื่อง ขอรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรอง

29.

(สานักนายกรัฐมนตรี)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการ

30.

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการ

31. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงอุตสาหกรรม)
32. เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งผู้อานวยการสานักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ
33. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผูท
้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย
และกากับ
การบริหารหนี้สาธารณะ
34. เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการผูท
้ รงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ
35. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ
องค์การ
สวนพฤกษศาสตร์
36. เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
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สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

5
กฎหมาย
1. เรือ
่ ง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย
่ วกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. .... ตามทีก
่ ระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ โดยให้รับความเห็น
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย
ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย
่ วกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. .... มี
สาระสาคัญ ดังนี้
1. แก้ไขเพิ่มเติมให้สถานศึกษาของเอกชน หมายความว่า โรงเรียนตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่จด
ั การศึกษาในระบบโรงเรียน และให้รวมถึงโรงเรียน
นานาชาติซึ่งจัดตั้งและเปิดดาเนินการในประเทศไทย
2. แก้ไขเพิ่มเติมให้เงินค่าเล่าเรียน หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการ
เรียนหรือค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่
ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงอื่นที่มีอานาจหน้าที่ในทานอง
เดียวกัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4)
3. ยกเลิกหลักการ กรณีการนับลาดับบุตรแฝด ตามบทบัญญัติมาตรา 7 ตรี
แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ เนื่องจากปัจจุบันการนับลาดับการเกิดก่อนหลังของบุตรแฝด
สามารถนับลาดับได้แน่ชัดจากวิทยาการทางการแพทย์ ในปัจจุบัน
4. แก้ไขเพิ่มเติมให้กระทรวงการคลังกาหนดหลักสูตรการศึกษา
นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาที่กาหนดไว้ในบทบัญญัติมาตรา 8 (1) – (5) แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาฯ ที่สามารถใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้
5. กาหนดเพิ่มเติมให้บุตรของข้าราชการซึง่ มีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ใน
ต่างประเทศ แต่บุตรได้ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทย สิทธิในการได้รับเงิน
สวัสดิการเกีย
่ วกับการศึกษาของบุตรให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ประเภท และ
อัตราที่บุตรศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทย ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกานี้
2. เรือ
่ ง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
และยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาสาหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกาไรทีไ
่ ด้รบ
ั จากการลงทุนตาม
โครงการจัดการลงทุนกลุม
่ อาเซียน (ASEAN Collective Investment Scheme:
ASEAN CIS))
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การ
ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของ
กาไรที่ได้รับจากการลงทุนตามโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน (ASEAN
Collective Investment Scheme: ASEAN CIS)) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และ
ให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับเงินปันผลหรือเงิน
ส่วนแบ่งของกาไรที่ได้รับจากการลงทุนตามโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน ดังนี้
1. กาหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยและได้รับเงินปันผลหรือ
เงินส่วนแบ่งของกาไร
จากโครงการจัดการลงทุนกลุม
่ อาเซียน และยอมให้ผู้
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จ่ายเงินได้ในประเทศไทยนั้น หักภาษี ณ ทีจ
่ ่ายตามมาตรา 50 (2) แห่งประมวล
รัษฎากร ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ เมื่อถึงกาหนดยื่นรายการให้ได้รับยกเว้นไม่
ต้องนาเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกาไรดังกล่าวมารวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ เฉพาะกรณีไม่ขอรับเงินภาษีทถ
ี่ ูกหักไว้คืนหรือไม่ขอเครดิตเงิน
ภาษีทถ
ี่ ูกหักไว้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
2. แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน ได้แก่ โครงการ
จัดการลงทุนกลุม
่ ประเทศอาเซียนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
4/2561 เรื่อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศ ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 ทั้งนี้ เฉพาะการเสนอขายหน่วยในประเทศไทย
3. เรือ
่ ง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตค
ิ วามรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหน่วยงาน
ของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให้ สช. เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 เพือ
่ ให้พนักงานและลูกจ้างของ สช. ซึ่งปฏิบต
ั ิ
หน้าที่โดยสุจริต ได้รบ
ั ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตด
ิ ังกล่าว
4. เรือ
่ ง ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกีย
่ วกับนัง่ ร้าน และค้ายัน
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกีย
่ วกับงานก่อสร้าง
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการ
บริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางานเกี่ยวกับนั่งร้าน และค้ายัน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกีย
่ วกับนัง่ ร้าน และ
ค้ายัน พ.ศ. ....
1.1 กาหนดบทนิยาม “นั่งร้าน” หมายความว่า โครงสร้างชั่วคราว
ซึ่งสูงจากพื้น
หรือพื้นของอาคารหรือส่วนของสิ่งก่อสร้าง สาหรับเป็นทีร่ องรับ
ผู้ทางาน วัสดุ หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ และ
“ค้ายัน” หมายความว่า โครง
ชั่วคราวทีร่ องรับ ยึดโยง หรือเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างสิง่ ก่อสร้าง นั่งร้าน
แบบหล่อคอนกรีตในระหว่างการก่อสร้าง หรือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการ
ติดตั้งการปรับปรุงหรือ
การซ่อมบารุง
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1.2 กาหนดให้นายจ้างต้องจัดและดูแลให้ลก
ู จ้างสวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล จัดให้มีขอ
้ บังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีป้ายแสดง
เขตอันตราย หรือตั้งป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายป้ายบังคับเกีย
่ วกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
1.3 กาหนดให้นายจ้างจัดให้มีนั่งร้านที่มีความมั่นคงแข็งแรง และ
จัดให้มีการตรวจสอบนั่งร้านเป็นประจาทุกวันก่อนการใช้งาน
1.4 กาหนดให้นายจ้างปฏิบัตต
ิ ามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือ
การใช้นั่งร้าน และ
ค้ายันที่ผผ
ู้ ลิตกาหนด
1.5 กาหนดให้นายจ้างจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้ให้พนักงานตรวจ
ความปลอดภัยตรวจสอบ และทาการตรวจสอบส่วนประกอบของค้ายันและที่รองรับค้า
ยันก่อนการใช้งาน และระหว่างใช้งาน รวมทั้งจัดให้มีมาตรการหรือวิธีการอื่นใดที่
เหมาะสมสาหรับป้องกันการชน หรือการเคลือ
่ นตัวของฐานรองรับค้ายัน
1.6 ห้ามนายจ้างให้ลก
ู จ้างทางานกับนั่งร้านลื่นหรือนั่งร้านชารุด
อันอาจเป็นอันตราย ในขณะทีม
่ ีพายุ ลมแรง ฝนตก หรือฟ้าคะนอง
2. ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกีย
่ วกับงานก่อสร้าง
พ.ศ. ....
2.1 กาหนดบทนิยาม “งานก่อสร้าง” หมายความว่า การก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้างทุกชนิด เช่น อาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ถนน อุโมงค์ ท่าเรือ อู่
เรือ คานเรือ สะพานเทียบเรือ สะพาน ทางน้า
ท่อระบายน้า ประปา รัว
้ กาแพง
ประตู ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรือตัง้ ป้ายพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างเพื่อจอดรถ กลับ
รถ และทางเข้าออกของรถ และหมายความรวมถึงงานต่อเติมซ่อมแซม ปรับปรุง
ดัดแปลง เคลื่อนย้าย
การรื้อถอน หรือทาลายสิ่งก่อสร้างนั้นด้วย
2.2 กาหนดให้นายจ้างจัดทาแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานก่อนเริ่มดาเนินการสาหรับงานก่อสร้าง งาน
เจาะ และงานขุด
2.3 ห้ามนายจ้างให้ลก
ู จ้างลงไปทางานในรูเจาะ รูขุด หลุม บ่อ คู
หรือพื้นที่อื่นที่มีลก
ั ษณะเดียวกันที่มข
ี นาดกว้างน้อยกว่า 75 เซนติเมตร และมีความลึก
ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป
2.4 กาหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีวิศวกรตรวจสอบการติดตั้ง
เครื่องตอกเสาเข็ม ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุชว
ั่ คราว ลิฟต์โดยสาร
ชั่วคราว หรือลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราวฯ
2.5 กาหนดให้นายจ้างต้องควบคุมดูแลให้มีการใช้เชือกหรือ
ลวดสลิงที่มข
ี นาดเหมาะสมกับร่องรอก ควบคุมให้ลูกจ้างสวมใส่ชช
ู ีพตลอดเวลาทางาน
ถ้ามีการทางานในเวลากลางคืน ชูชีพต้องติดพรายน้า
หรือวัสดุเรืองแสงด้วย
2.6 กาหนดให้นายจ้างจัดให้มีวิศวกรกาหนดขั้นตอนและวิธีการรือ
้
ถอนทาลายให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และจัดการอบรมหรือชีแ
้ จงลูกจ้างเกี่ยวกับ
ขั้นตอนวิธก
ี ารรื้อถอนทาลายก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดและดูแลให้ลูกจ้างใช้
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ทางาน ตามลักษณะและ
สภาพของงานตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
5. เรือ
่ ง ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการมอบอานาจของผูด
้ ารงตาแหน่งใน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้แก่บค
ุ คลอืน
่ พ.ศ. ....
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการมอบอานาจของ
ผู้ดารงตาแหน่งในสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการให้แก่บค
ุ คลอื่น พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
และให้
ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างระเบียบ
ปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการมอบอานาจของผูด
้ ารง
ตาแหน่งใน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้แก่บุคคลอื่น พ.ศ.
2548 ดังนี้
1. แก้ไขตาแหน่งของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัตริ าชการ
แทน ในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560
เรื่อง ปฏิรูปการศึกษาในภูมภ
ิ าคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560
2. กาหนดระดับตาแหน่งของข้าราชการผู้รบ
ั มอบอานาจต้องเป็น
ข้าราชการที่ดารงตาแหน่งไม่
ต่ากว่าระดับชานาญการพิเศษหรือวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. กาหนดให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอานาจให้เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการ
ครู เลขาธิการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ปฏิบัตริ าชการแทนได้
4. กาหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู เลขาธิการสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อาจมอบอานาจให้ข้าราชการตาแหน่งอื่น
ปฏิบัตริ าชการแทนได้
5. กาหนดให้ศึกษาธิการภาคอาจมอบอานาจให้รองศึกษาธิการภาค
ศึกษาธิการจังหวัด หรือข้าราชการที่ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับชานาญการพิเศษ
หรือวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ปฏิบต
ั ิราชการแทนได้
6. กาหนดให้ศึกษาธิการจังหวัดอาจมอบอานาจให้รองศึกษาธิการจังหวัด
หรือข้าราชการที่
ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับชานาญการพิเศษหรือวิทย
ฐานะชานาญการพิเศษปฏิบัตริ าชการแทนได้

6. เรือ
่ ง การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกีย
่ วกับเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ บ
ั เบีย
้ หวัดบานาญ
(ช.ค.บ.) และการจ่ายบาเหน็จดารงชีพ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่า
ครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราและ
วิธีการรับบาเหน็จดารงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ออกตามความในพระราชบัญญัติ
บาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และร่างกฎกระทรวง
กาหนดอัตราและวิธก
ี ารรับบาเหน็จดารงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ออกตามความใน
พระราชบัญญัตก
ิ องทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
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รวม 3 ฉบับ ตามทีก
่ ระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญ
1. ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ บ
ั เบีย
้ หวัดบานาญ (ฉบับที่
..) พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญ คือ กาหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด
ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญปกติ บานาญพิเศษ
เพราะเหตุทุพพลภาพ บานาญพิเศษหรือบานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะ
หรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการซึ่งได้รับเบีย
้ หวัด
หรือบานาญรวมกันทุกประเภทและรวมกับ ช.ค.บ. แล้ว ต่ากว่าเดือนละ 10,000 บาท
ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจานวนเงิน 10,000
บาท หักด้วยจานวนรวมของเบี้ยหวัดหรือบานาญทุกประเภทและ ช.ค.บ. ที่ได้รับอยู่
2. ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราและวิธก
ี ารรับบาเหน็จดารงชีพ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ มีสาระสาคัญ คือ ขยายเพดานของวงเงินบาเหน็จดารงชีพให้แก่
ผู้รับบานาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปี บริบรู ณ์ขน
ึ้ ไป เพิ่มอีก 100,000 บาท จากเดิมให้
ขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบานาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 400,000 บาท เป็นให้
ขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบานาญรายเดือนที่ได้รับแต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดย
หากผู้รบ
ั บานาญได้เคยขอรับบาเหน็จดารงชีพไปแล้ว ให้ขอรับได้ไม่เกินส่วนทีย
่ ังไม่
ครบตามสิทธิแต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท
เศรษฐกิจ- สังคม
7. เรือ
่ ง กองทุนสารองเลีย
้ งชีพของรัฐวิสาหกิจ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความเห็นของคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง
กองทุนสารองเลี้ยงชีพของรัฐวิสาหกิจ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจดังกล่าวต่อไป ดังนี้
1. ในหลักการระบบกองทุนสารองเลีย
้ งชีพของรัฐวิสาหกิจยังคงมีความ
เหมาะสม โดยให้
รัฐวิสาหกิจเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ ของคณะกรรมการกองทุนฯ
และบริษัทจัดการกองทุนฯ รวมทั้งมีการกาหนดนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย การ
ส่งเสริมและให้ความรูท
้ างการเงินและการลงทุนแก่พนักงาน ตามความเห็นของ
คณะกรรมการแก้ไขปัญหากองทุนสารองเลีย
้ งชีพของรัฐวิสาหกิจ
2. กรณีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ได้
เสนอเรื่อง การประกัน
ความเสี่ยงเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน ธ.ก.ส. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ให้ ธ.ก.ส.
ดาเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ
ตามความเห็นของคณะกรรมการแก้ไขปัญหากองทุนฯ ต่อไป
8. เรือ
่ ง ขอให้คณะรัฐมนตรีมม
ี ติเกีย
่ วกับแนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการเลือกสมาชิกวุฒส
ิ ภา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบต
ั ิในการเลือกสมาชิกวุฒส
ิ ภา
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สานักงาน กกต.) เสนอ
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สานักงาน กกต. เสนอว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุม
ครั้งที่ 53/2561 (17) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาและมีมติเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบต
ั ิในการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยให้กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมภ
ิ าค ราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุน
การดาเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้
การดาเนินงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เทีย
่ งธรรม
และชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้
1. ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง รวมทั้งขอความร่วมมือ
กลุ่มอาสาสมัครหรือ
กลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ในสังกัดทุกประเภท และทุกระดับให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
สนับสนุนในการดาเนินการเลือกสมาชิกวุฒส
ิ ภา และดาเนินการอื่นใดที่จาเป็น รวมทั้ง
การจัดบุคลากรทาหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
โปร่งใส เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งร้องขอโดย
ให้ถือเป็นงานในหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างนั้น ๆ ด้วย
2. ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในสังกัดทุกประเภทและ
ทุกระดับวางตัวเป็นกลาง
อย่างเคร่งครัดในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
3. ให้การสนับสนุนสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานทีใ
่ นการจัดการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา
4. ให้การสนับสนุนการดาเนินงานในการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
ประชาชนเกีย
่ วกับการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาผ่านทางสื่อต่าง ๆ ของรัฐ ทัง้ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หอกระจายข่าว และเสียง
ตามสาย
9. เรือ
่ ง รายงานผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐปี
2561
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ ดังนี้
1. รับทราบผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงาน
ภาครัฐปี 2561
2. เห็นชอบให้ส่วนราชการที่เกีย
่ วข้องดาเนินการ ดังนี้
2.1 ให้ส่วนราชการดังต่อไปนี้ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม
และกรุงเทพมหานคร พิจารณาปรับแผนการปฏิบต
ั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. 2562 จากโครงการ/รายการ ที่ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมี
งบประมาณเหลือจ่าย และ/หรือรายการที่หมดความจาเป็น และ/หรือรายการทีค
่ าดว่าจะ
ไม่สามารถดาเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพิจารณาจัดตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณในปีถัดไป เพื่อให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ วัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ สิ่งก่อสร้าง จากยางพาราเพิ่มมากขึน
้ เช่น บล็อกยางปูพื้นภายนอกอาคาร
(ทางเท้า สนามเด็กเล่น) ถนนงานยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และถนนงานดิน
ซีเมนต์ผสมยางพารา เป็นต้น
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2.2 ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงยุติธรรม และกรุงเทพมหานคร พิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ บล็อกยางปู
พื้นภายนอกอาคาร (ทางเท้า สนามเด็กเล่น) บล็อกยางปูพื้นสนามฟุตซอล โดยประสาน
แจ้งความต้องการใช้ต่อการยางแห่งประเทศไทยเพื่อนายางพาราภายใต้โครงการรักษา
เสถียรภาพราคา ที่มีตน
้ ทุนการเก็บรักษางบประมาณภาครัฐปีละ 120 ล้านบาท มาผลิต
และส่งมอบให้ส่วนราชการที่เกีย
่ วข้องภายในปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
2.3 ให้ส่วนราชการดังต่อไปนี้ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องนอนจาก
ยางพาราเพื่อใช้ในภารกิจของหน่วยงาน ภายในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจากการ
สอบถามความต้องการเบื้องต้นจากหน่วยงานดังกล่าว พบว่ามีความต้องการใช้เครื่อง
นอนรวม 450,000 ชุด คิดเป็นวงเงินประมาณ
1,060 ล้านบาท ซึ่งจะใช้น้า
ยางสดประมาณ 13,300 ตัน ดังนั้น เพื่อเพิ่มปริมาณใช้ยางและส่งเสริมการผลิต
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทีม
่ ศ
ี ักยภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมี
แนวคิดให้ส่วนราชการดังกล่าวใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนที่ผลิตจากยางพารา โดยให้
การยางแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยจัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สาหรับค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการ ให้สานักงบประมาณปรับแผนการจัดสรรของส่วนราชการดังกล่าวข้างต้น
ให้การยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดหาและส่งมอบผลิตภัณฑ์เครือ
่ งนอนตามความ
ต้องการของหน่วยงานต่อไป
3. เห็นชอบให้ยกเว้นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติวิธก
ี าร
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้
ส่วนราชการ ดาเนินการโครงการส่งเสริมการ
ใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐปี 2561 ให้ต่อเนื่องต่อไป
10. เรือ
่ ง ขอยกเว้นมาตรการด้านบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ
่ วันที่ 28 กรกฎาคม
2541 เพือ
่ ขอให้
การรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถรับพนักงานได้ในกรอบ
อัตรากาลัง 19,241 อัตรา (พนักงาน 16,660 อัตรา และลูกจ้าง 2,581 อัตรา)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รบ
ั ยกเว้นการปฏิบต
ั ิตามมติ
คณะรัฐมนตรี
(28 กรกฎาคม 2541) เฉพาะในส่วนการรับพนักงานในปีแรก ภายในกรอบไม่เกิน
1,904 อัตรา โดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทยรับไปปรับกรอบอัตรากาลังและ
แผนการสรรหาในระยะ 10 ปี ให้เริ่มตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงและนากรอบอัตรากาลังฯ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพร้อม
กับแผนฟื้นฟูกิจการการรถไฟแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2561 – 2570) เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของอัตรากาลังในภาพรวมให้สอดคล้องกับภารกิจตามแผนฟื้นฟูการ
รถไฟแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2561 – 2570) ก่อนดาเนินการสรรหาพนักงานในปีแรก
ทั้งนี้ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการด้วย
2. สาหรับอัตรากาลังในปีต่อ ๆ ไป หากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
พิจารณาแล้วเห็นว่า
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การรถไฟแห่งประเทศไทยยังมีความจาเป็นต้องเพิ่มอัตรากาลังเกินกว่าที่กาหนดไว้ตาม
มติคณะรัฐมนตรี
(28 กรกฎาคม 2541) ก็ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
ดาเนินการขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป
11. เรือ
่ ง ขอความเห็นชอบส่งคืนพืน
้ ทีส
่ วนป่าสมเด็จ เนือ
้ ที่ 900 ไร่ ให้กรมป่าไม้ เพือ
่
นาพืน
้ ทีเ่ ข้า
สูก
่ ระบวนการจัดทีด
่ น
ิ ทากินให้ชม
ุ ชนตามนโยบายรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สง่ คืนพื้นที่สวนป่าสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ แปลงปลูก
ปี 2522 จานวน 693 ไร่ และแปลงปลูกปี 2526 จานวน
72 ไร่ รวม 765 ไร่ ให้กรมป่าไม้เพื่อนาพื้นที่ดังกล่าวเข้าสูก
่ ระบวนการจัดที่ดินทากิน
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติต่อไป
สาหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นภายหลังที่กรมป่าไม้ได้รับมอบพื้นทีด
่ งั กล่าวแล้ว ให้กรมป่า
ไม้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมป่าไม้ ตาม
แผนงานโครงการ ที่ได้เสนอตั้งงบประมาณในการจัดที่ดินทากินในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติรองรับไว้แล้ว ตามความเห็นของสานักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกีย
่ วข้องรับความเห็นของสานัก
งบประมาณเกีย
่ วกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และการคัดกรอง
คุณสมบัตข
ิ องราษฎรว่าเป็นผู้ยากไร้หรือไม่มีที่ดิน
ทากินเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามหลักเกณฑ์การจัดทีด
่ ินทากินให้ชุมชนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ด้วย
2. สาหรับแปลงปลูกปี 2522 และแปลงปลูกปี 2526 เนื้อที่รวม 135 ไร่ ที่
จะนามาสู่กระบวนการจัดสรรที่ดินเพิ่มเติม ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบความพร้อม ในด้านต่าง ๆ
อย่างละเอียดรอบคอบ เช่น สภาพของพื้นที่ ความเหมาะสมของพื้นที่ในการนาพื้นที่เข้า
สู่กระบวนการจัดสรรที่ดินให้ชุมชน การพิสจ
ู น์สิทธิ์ร่องรอยการทาประโยชน์ การ
ตรวจสอบคุณสมบัติของราษฎร
ตามหลักเกณฑ์การจัดที่กินทากินให้ชุมชน
รวมทั้งบูรณาการหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุตก
ิ ่อน เมื่อมีความพร้อมแล้วจึง
ดาเนินการเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย
12. เรือ
่ ง ขออนุมต
ั ใ
ิ ห้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าใช้ประโยชน์ในพืน
้ ทีป
่ า่
ชายเลนบริเวณ
คลองบางนาง แม่นาบางปะกง
้
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครือ
่ งที่ 1 – 2) โดยอนุมต
ั ย
ิ กเว้นการ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย
่ วกับป่าชายเลน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
ได้รับยกเว้นการปฏิบต
ั ิ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 (เรื่อง การจาแนกเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทย) วันที่ 23 กรกฎาคม 2534 (เรื่อง
รายงานศึกษาสถานภาพปัจจุบันของป่าไม้ชายเลนและปะการังของประเทศ) วันที่ 22
สิงหาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เรือ
่ ง การแก้ไขปัญหา
การจัดการพื้นที่ป่าชายเลน) เพื่อให้การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยใช้ประโยชน์จาก
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พื้นที่ป่าชายเลนในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1 – 2)
เนื้อที่ 2,305 ตารางเมตร และให้กระทรวงพลังงาน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย) รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย และ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
2. ให้กระทรวงพลังงาน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
ดาเนินการตามระเบียบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการปลูกและบารุงป่าชายเลนทดแทนเพื่อการ
อนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อม กรณีการดาเนินการโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของ
รัฐที่มีความจาเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน พ.ศ. 2556 อย่างเคร่งครัด
โดยจัดสรรงบประมาณให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพือ
่ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปลูกและบารุงป่าชายเลนทดแทน ไม่น้อยกว่า 20 เท่าของพื้นที่ป่าชายเลนที่ใช้
ประโยชน์
3. ให้กระทรวงพลังงาน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) เร่งรัด
ดาเนินการโครงการ
โรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถเริม
่ จ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบได้ทันภายในเดือนเมษายน 2562 ตามที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนากาลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 ต่อไป
4. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ สารวจพื้นที่ทจ
ี่ ะใช้
ในการก่อสร้างหรือ
ดาเนินโครงการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนดาเนินการว่ามีพน
ื้ ที่ที่เข้าข่ายจะต้อง
ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี
เพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดงั กล่าวด้วยหรือไม่
โดยหากมีความจาเป็นต้องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาพร้อมกับการเสนอขอ
อนุมัติ/เห็นชอบโครงการลงทุน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการลงทุนในภาพรวมได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือเป็นเหตุให้มีอันต้องหยุดชะงักลง
13. เรือ
่ ง โครงการปรับปรุงขยายเพือ
่ รองรับพืน
้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2
(เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมภ
ิ าคสาขานครพนม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส่วนภูมิภาคดาเนิน
โครงการปรับปรุงขยายเพื่อ
รองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
นครพนม (ฉบับปรับปรุง) วงเงินเต็มโครงการ 76.989 ล้านบาท ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ
2. ให้กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส่วนภูมิภาครับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0818.2/7448 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
3. ให้กระทรวงมหาดไทยกากับให้การประปาส่วนภูมภ
ิ าคถือปฏิบต
ั ต
ิ ามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
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21 มีนาคม 2560 (เรือ
่ ง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดาเนินการตาม
แผนงาน/โครงการของ
ส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผูล
้ ะทิง้ งานราชการ) สาหรับการดาเนินโครงการ
ต่าง ๆ ของการประปาส่วนภูมภ
ิ าคในคราวต่อ ๆ ไป อย่างเคร่งครัดด้วย
สาระสาคัญของเรือ
่ ง
เรื่องนี้เดิมคณะรัฐมนตรีเคยมีมติ (16 พฤษภาคม 2560) เห็นชอบใน
หลักการการดาเนินโครงการเพื่อการพัฒนา ปี 2560 ของการประปาส่วนภูมิภาค
จานวน 6 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 1,314.516 ล้านบาท แล้ว ซึง่ โครงการปรับปรุง
ขยายเพื่อรองรับพื้นทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (เร่งด่วน) การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขานครพนม วงเงิน 76.989 ล้านบาท ที่เสนอในครั้งนี้เป็นหนึ่งในหก
โครงการดังกล่าว แต่เนื่องจากปัจจุบันพื้นทีบ
่ ริเวณโคกภูกระแตทีจ
่ ะใช้ดาเนินโครงการ
ปรับปรุงขยายฯ ได้กาหนดให้เป็นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจจังหวัด
นครพนม จึงจาเป็นต้องเปลี่ยนมาดาเนินโครงการปรับปรุงขยายฯ ในที่ดินของการ
ประปาส่วนภูมภ
ิ าค สาขานครพนม แทน ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคจึงนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการปรับปรุงขยายฯ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดบางส่วน อาทิ เป้าหมาย (พื้นทีใ
่ ห้บริการ)
แผนการ
ดาเนินงานโดยมีวงเงินในการดาเนินโครงการอยูภ
่ ายในกรอบวงเงินงบประมาณเดิม
สรุปได้ดังนี้
หัวข้อ
วัตถุประสงค์

วงเงินลงทุนและ
แหล่งที่มาของ
เงินทุน
แผนการ
ดาเนินงาน

ความพร้อมด้าน
ที่ดิน
ผลตอบแทนทาง
การเงิน

อื่น ๆ

รายละเอียด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบส่งน้า และระบบจ่าย
น้าประปาในพื้นที่ที่ประสบปัญหาให้สามารถบริการน้าประปาแก่
ประชาชนได้เพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างพอเพียง รวมทั้งกระจายความ
เจริญไปสู่ภูมภ
ิ าค
ใช้วงเงินลงทุนเต็มโครงการรวมทั้งสิ้น 76.989 ล้านบาท โดยมี
แหล่งเงินทุนประกอบด้วย เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจานวน 57.742
ล้านบาท (ร้อยละ 75.00) เงินรายได้ จานวน 19.247 ล้านบาท
(ร้อยละ 25.00)
ให้บริการในเขตพื้นทีอ
่ าเภอเมืองและอาเภออื่น ๆ ในจังหวัด
นครพนม โดยมีระยะเวลาดาเนินการก่อสร้าง 2 ปี โดยภายหลังจาก
ได้รับงบประมาณ การประปาส่วนภูมภ
ิ าคคาดว่าจะใช้เวลาปรับปรุง
และทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ 2 เดือน ประกวดราคา
ประมาณ 3 เดือน และดาเนินการก่อสร้าง ประมาณ 1 ปี 6 เดือน
เปลี่ยนจากที่จะขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณโคกภูกระแต
เป็นใช้ที่ดินในพื้นที่เดิมของการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม
- กรณีค่าน้าคงที่ โดยไม่มีการปรับค่าน้าตลอดอายุโครงการ
25 ปี จะมีผลตอบแทน
ตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 344.627 ล้านบาท
- กรณีได้ปรับอัตราค่าน้า ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี โดยปรับทุก
ๆ 3 ปี จะมี
ผลตอบแทนตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ เท่ากับ 671.430 ล้าน
บาท
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายฯ ไม่เข้าข่ายต้องจัดทา
รายงานการวิเคราะห์
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- การประปาส่วนภูมิภาคได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการปรับปรุงขยายฯ
เช่น การรับฟังความคิดเห็น การให้ความร่วมมือและส่งเสริม
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคม
14. เรือ
่ ง การขอรับการจัดสรรงบกลางประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพือ
่ เป็น
ค่าใช้จา่ ยสมทบให้กองทุนอ้อยและน้าตาลทรายนาไปชาระหนีเ้ งินกูส
้ ว
่ นต่างราคาอ้อย
ขัน
้ ต้นและขัน
้ สุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2549/2550
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
1. อนุมต
ั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง
รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉก
ุ เฉินหรือจาเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562 แล้ว
จานวน 450 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบให้กองทุนอ้อยและน้าตาลทรายนาไปใช้
ชาระหนี้เงินกู้สว
่ นต่างราคาอ้อยขั้นต้นและอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2549/2550
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงพาณิชย์
(ตามหนังสือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่ พณ
0602/379 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561) ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. ในกรณีที่พระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มี
ผลใช้บังคับ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเตรียมแนวทางในการชาระหนี้ สาหรับ
งวดปี 2563 โดยอาจพิจารณานาเงินของกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายทีม
่ ีอยู่ และ
รายได้ที่คาดว่าจะนาส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้าตาลทรายมาใช้เป็นลาดับแรก
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก
15. เรือ
่ ง รายงานผลการดาเนินการโอนความรับผิดชอบการบริหารตลาดนัดจตุจก
ั ร ไป
เป็นความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 6 พฤศจิกายน
2561 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอรายงานผลการ
ดาเนินการโอนความรับผิดชอบการบริหารตลาดนัดจตุจักร ไปเป็นความรับผิดชอบของ
กรุงเทพมหานครตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่
มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย) ประสานงานกับ
กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เพือ
่ เร่งรัดการดาเนินการโอนความรับผิดชอบ
การบริหารจัดการตลาดนัดจตุจก
ั รไปเป็นความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
สาระสาคัญ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาตลาดนัดจตุจักร
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้คา้ รายย่อยในตลาดนัดจตุจักร ตามสรุปผล
การประชุม กขป.5 ครัง้ ที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 และลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นกับประชาชนผูม
้ าใช้บริการ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6
พฤศจิกายน 2561 ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้เชิญผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย และ
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมหารือเมือ
่ วันที่ 8 และ 14 พฤศจิกายน 2561 เพื่อ
หารือเกี่ยวกับแนวทางดาเนินการโอนความรับผิดชอบการบริหารจัดการตลาดนัด
จตุจักรไปเป็นความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ ดังนี้
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1. การรถไฟแห่งประเทศไทย ตกลงให้กรุงเทพมหานครเช่าทีด
่ ิน เพื่อ
บริหารจัดการตลาดนัดจตุจักรทั้งหมดบนพืน
้ ที่ขนาด 68 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา
2. กาหนดอัตราค่าเช่าปีละ 169,423,250 บาท และระยะเวลาให้เช่าไม่
เกินปี พ.ศ. 2571 และให้มีการพิจารณาทบทวนค่าเช่าร่วมกันทุก ๆ 3 ปี และมีการปรับ
เพิ่มไม่เกินอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
3. สัญญาเช่าต่าง ๆ จานวน 32 สัญญาทีก
่ ารรถไฟแห่งประเทศไทย มีอยู่
ในปัจจุบันนั้น โอนสิทธิและหน้าที่ให้กรุงเทพมหานครไปทั้งหมดเพื่อให้การบริหาร
จัดการตลาดมีประสิทธิภาพ
4. ให้กรุงเทพมหานครเริ่มเข้าบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักร ตั้งแต่วันที่ 1
ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยกาหนดอัตราค่าเช่าแผงค้าละ 1,800 บาท/แผง/เดือน
(ลดลงจากอัตราค่าเช่า 3,157 บาท)
5. กรุงเทพมหานครยืนยันรับโอนสิทธิและหน้าที่ในสัญญาว่าจ้างบริการ
งานรักษาความปลอดภัย จนสิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และสัญญาว่าจ้าง
งานทาความสะอาดและจัดเก็บขยะแบบครบวงจรที่จะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 พฤษภาคม
2565 ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยจะช่วยกรุงเทพมหานครเจรจาต่อไป
6. ในการทาสัญญากับผู้เช่าทุกประเภทระหว่างกรุงเทพมหานครกับผู้เช่า
กรุงเทพมหานครตกลงจะดาเนินการตรวจสอบผู้เช่าที่มภ
ี าระหนี้สน
ิ ค้างชาระกับการ
รถไฟแห่งประเทศไทย หากผู้เช่ารายใดยังคงมีภาระหนี้สินติดค้างกับการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานครจะไม่ทาสัญญากับผู้เช่ารายนั้น และการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิในพื้นที่เช่าจนกว่าผู้เช่ารายนั้นจะได้ชาระหนี้ให้การรถไฟ
แห่งประเทศไทยครบถ้วนแล้ว
7. การรถไฟแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครจะจัดทาบันทึกข้อตกลง
การแก้ไขปัญหาตลาด นัดจตุจักรร่วมกันตามตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6
พฤศจิกายน 2561 ก่อนจัดทาสัญญาเช่าที่ดน
ิ ตามแบบมาตรฐานของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยต่อไป
ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการดาเนินการจัดทาร่างบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาตลาด
นัดจตุจักรตามสาระสาคัญและข้อเท็จจริงข้างต้น
16. เรือ
่ ง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช ครัง้ ที่ 2/2561
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพืชน้ามันและ
น้ามันพืช ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นาย
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เสนอ ซึ่งการประชุมดังกล่าว
มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. แนวทางการแก้ไขปัญหามะพร้าว
1.1 จัดทาข้อมูลสินค้ามะพร้าวเพื่อดาเนินการจัดทาข้อมูล - กระทรวงมหาดไทย
ปริมาณการผลิตมะพร้าวให้มีความถูกต้อง
- กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
1.2 จัดทาแนวทางการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว
1.2.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
สานักงานเศรษฐกิจ
สินค้ามะพร้าวภายใต้คณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช
การเกษตร
1.2.2 แก้ไข/เพิ่มเติมประกาศกรมการค้า
กรมการค้า
ต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธก
ี ารและเงื่อนไขในการขอและ ต่างประเทศ

17
ออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ ในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วนสาหรับเมล็ดถั่วเหลือง มะพร้าว มะพร้าว
เนื้อแห้ง และน้ามันมะพร้าว ที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรตาม
ความ
ตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 โดยผู้
ได้รับหนังสือรับรองได้ให้คารับรองว่าจะไม่นามะพร้าวนาเข้า
ไปจาหน่าย จ่าย โอน ให้นิติบุคคลหรือบุคคลทั่วไปแปรสภาพ
มะพร้าวโดยการกะเทาะภายนอกโรงงานของตนเอง และแก้ไข
บทลงโทษกรณีผู้นาเข้าไม่ปฏิบต
ั ิตามประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศ โดยให้พักหรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
1.2.3 แจ้งผลการพิจารณาการบริหารการนาเข้า
สินค้ามะพร้าวพิกัดฯ 0801.12.00 พิกัดฯ 0801.19.10 และพิกัด
ฯ 0801.19.90 ภายใต้กรอบ AFTA ให้กรมการค้าต่างประเทศ
ดาเนินการในส่วนที่เกีย
่ วข้องได้ทันทีและให้ฝ่ายเลขานุการฯ
รายงานผลการดาเนินงานดังกล่าวให้คณะกรรมการพืชน้ามัน
และน้ามันพืชทราบต่อไป
1.3 จัดทาแนวทางการป้องกันการลักลอบและนาเข้า
มะพร้าวผิดกฎหมาย
1.3.1 กาหนดระบบบริหารความเสี่ยงในการ
ตรวจสอบสินค้า (Profile) ในระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงในการนาเข้าสินค้าให้สินค้ามะพร้าวเป็น
สินค้าที่มีความเสีย
่ งสูง และเป็นสินค้านาเข้าที่ต้องทาการเปิด
ตรวจทุกกรณี และเสนอให้มีการควบคุมสินค้ามะพร้าวนาเข้า
เพียงท่าเรือกรุงเทพมและท่าเรือแหลมฉบัง
1.3.2 เพิ่มความเข้มงวดในการใช้มาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพื่อป้องกันการเข้ามาระบาดของ
โรค
1.4 กาหนดให้สน
ิ ค้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า
ควบคุมและกาหนดมาตรการกากับดูแลการเคลือ
่ นย้ายสินค้า
ดังกล่าว (ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มม
ี ติ (30 ตุลาคม 2561)
เห็นชอบการกาหนดให้สินค้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า
ควบคุมแล้ว)
1.5 ให้มแ
ี นวทางการรับซือ
้ เนือ
้ มะพร้าวในราคานาตลาด
เพื่อแก้ไขปัญหามะพร้าวที่คงเหลืออยู่ในระบบ
2. การบริหารการนาเข้าน้ามันถัว
่ เหลือง มะพร้าว (มะพร้าวผล
และมะพร้าวฝอย) เนือ
้ มะพร้าวแห้ง และน้ามันมะพร้าว ปี 2562
ภายใต้กรอบ WTO FTA และ AFTA (ยกเว้นการบริหารนาเข้า
มะพร้าวผล) ให้บริหารการนาเข้าเช่นเดียวกับปี 2561 โดย
หลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาให้เป็นไปตามที่กรมการค้า
ต่างประเทศกาหนด ส่วนการบริหารนาเข้าสินค้ามะพร้าวผลจะ
ส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
สินค้ามะพร้าวภายใต้คณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนนาเสนอคณะกรรมการพืชน้ามัน
และน้ามันพืชในครั้งต่อไป
3. ศึกษามาตรการปกป้องพิเศษภายใต้ความตกลงเกษตรของ

ฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร
จัดการสินค้ามะพร้าว

กรมศุลกากร

กรมวิชาการเกษตร
คณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ
กรมการค้าภายใน
- กรมการค้า
ต่างประเทศ
- คณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการสินค้า
มะพร้าว

กระทรวงเกษตรและ

18
WTO ในเรื่อง การปกป้องการนาเข้าที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษสาหรับ สหกรณ์
สินค้ามะพร้าว (Special Safeguard Measure : SSG)
17. เรือ
่ ง มาตรการช่วยเหลือผูม
้ รี ายได้นอ
้ ยเพิม
่ เติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มรี ายได้น้อยเพิ่มเติมผ่าน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามมาตรการช่วยเหลือผู้มรี ายได้น้อย
เพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินรวมทั้งสิ้น จานวน 38,730 ล้านบาท ให้
กระทรวงการคลังปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยปรับ
มาตรการที่ใช้จ่ายจากกองทุนประชารัฐเพือ
่ เศรษฐกิจฐานราก ซึง่ สานักงบประมาณได้
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว จานวน 40,000 ล้าน
บาท และขณะนีย
้ ังคงมีเหลือเพียงพอเพื่อดาเนินการตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อยเพิ่มเติมฯ ในระยะแรก หากไม่เพียงพอเห็นควรให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่ง
เงินเพิ่มสาหรับกองทุนประชารัฐฯ เพื่อรองรับการดาเนินการตามมาตรการต่าง ๆ
ตามขั้นตอนและกระบวนการต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
สาระสาคัญ
มาตรการช่วยเหลือผูม
้ ีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
จานวน 4 มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้าประปา
วัตถุประสงค์: เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ ค่าไฟฟ้าและค่าน้าประปา อันจะส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีภาระค่าครองชีพลดลง
โดยมีข้อกาหนด
ดังนี้
(1) กรณีค่าไฟฟ้า ให้ใช้ไฟฟ้าในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อ
เดือน
(2) กรณีค่าน้าประปา ให้ใช้น้าประปาในวงเงิน 100 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อเดือน
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือน
กันยายน 2562 ระยะเวลา 10 เดือน
กลุ่มเป้าหมาย: ผูผ
้ ่านคุณสมบัตก
ิ ารลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
จานวน 11.4 ล้านคน และ
ผ่านการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม
ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน 3.1 ล้านคน รวมทั้งหมด
14.5 ล้านคน ซึง่
ทั้งหมดมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คิดเป็นครัวเรือนประมาณ 8.2 ล้านครัวเรือน ทั้งนี้ 1
ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น
การดาเนินการ:
(1) กรณีค่าไฟฟ้า ผู้มรี ายได้น้อยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน
ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิคา่ ไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามวงเงินในมาตรการนี้ ทั้งนี้ ต้อง
ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินทีก
่ าหนด ผู้มรี ายได้น้อยเป็น
ผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด
(2) กรณีค่าน้าประปา ให้ใช้ในวงเงินไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือน
ต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กาหนด ผู้มรี ายได้น้อยเป็นผูร้ ับภาระค่าน้าประปาทั้งหมด
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โดยให้ผู้มรี ายได้น้อยนาใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบแจ้งค่าน้าประปาไป
ชาระที่สานักงานการไฟฟ้านครหลวง สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานการ
ประปานครหลวง และสานักงานการประปาส่วนภูมภ
ิ าค พร้อมทัง้ แสดงบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ โดยทุกสิ้นเดือนการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมภ
ิ าค การประปานคร
หลวง และการประปาส่วนภูมภ
ิ าค จะส่งบันทึกรายชื่อผู้มรี ายได้นอ
้ ยที่ใช้ไฟฟ้าและ
น้าประปาภายใต้วงเงินที่กาหนดให้กรมบัญชีกลาง เพื่อทีก
่ รมบัญชีกลางจะนาเงินจาก
กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมาจ่ายคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ประมาณกลางเดือนของเดือนถัดไป ซึ่งผู้มีรายได้น้อย
สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เครื่อง EDC) แอป
พลิเคชันถุงเงินประชารัฐ และถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้
2. มาตรการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในช่วงปลายปีให้แก่ผู้ถอ
ื บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ
วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้นอ
้ ยมีเงินในการซื้อสินค้าและ
บริการเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม 2561 เป็นจานวน 500 บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว)
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้มรี ายได้น้อยในช่วงปลายปี 2561
กลุ่มเป้าหมาย: ผูผ
้ ่านคุณสมบัตก
ิ ารลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
จานวน 11.4 ล้านคน และผ่านการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้
โครงการไทยนิยมยั่งยืนจานวน 3.1 ล้านคน รวมทั้งหมดจานวน 14.5 ล้านคน
การดาเนินการ: กรมบัญชีกลางจะนาเงินจากกองทุนประชารัฐเพือ
่
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม ใส่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้มรี ายได้น้อยสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC แอป
พลิเคชันถุงเงินประชารัฐ และถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้
3. มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จา่ ย
อืน
่ เกีย
่ วกับสุขภาพสาหรับผูส
้ งู อายุทม
ี่ รี ายได้นอ
้ ย
วัตถุประสงค์: เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการ
รักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกีย
่ วข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุที่มี
รายได้น้อย เป็นจานวน 1,000 บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว)
กลุ่มเป้าหมาย: ผูผ
้ ่านคุณสมบัตก
ิ ารลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และ
ผ่านการลงทะเบียนเพือ
่ สวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมี
อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 จานวน
2.2 ล้านคน
การดาเนินการ: กรมบัญชีกลางจะนาเงินจากกองทุนประชารัฐเพือ
่
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม ใส่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้มรี ายได้น้อยสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC แอป
พลิเคชันถุงเงินประชารัฐ และถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้
4. มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสาหรับผูส
้ งู อายุทม
ี่ รี ายได้นอ
้ ย
วัตถุประสงค์: เพื่อบรรเทาภาระค่าเช่าที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุที่มรี ายได้
น้อย เป็นจานวน 400 บาทต่อคนต่อเดือน ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือน
กันยายน 2562
กลุ่มเป้าหมาย: ผูผ
้ ่านคุณสมบัตก
ิ ารลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และ
ผ่านการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น
ไป ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 และเช่าที่อยู่อาศัย โดยรวมถึง
ผู้สูงอายุที่ไม่มีที่อยู่อาศัยด้วย (ตามข้อมูลการลงทะเบียนของ
ผูม
้ ีรายได้น้อย)
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ซึ่ง ณ เดือนธันวาคม 2561 มีจานวน 2.2 แสนคน และทยอยเพิ่มเป็น 2.3 แสนคน ณ เดือน
กันยายน 2562
การดาเนินการ: กรมบัญชีกลางจะนาเงินจากกองทุนประชารัฐเพือ
่
เศรษฐกิจฐานรากและ
สังคมใส่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้มรี ายได้น้อยสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC แอป
พลิเคชันถุงเงินประชารัฐ และถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้
18. เรือ
่ ง ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบ
กลางรายการเงินสารองจ่ายเพือ
่ กรณีฉก
ุ เฉินหรือจาเป็น (เพือ
่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการ
ดาเนินโครงการจัดทาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นของสานักงบประมาณ ให้
กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉก
ุ เฉินหรือจาเป็น ที่
กระทรวงการคลังอนุมต
ั ิให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทาการสุดท้าย
ของเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินโครงการจัดทาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุม
่ ผู้พก
ิ าร
ผู้สูงอายุ ผู้ปว
่ ยติดเตียง หรือผูท
้ ี่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ใน
กรอบวงเงิน 186,299,500 บาท ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จานวน 3,802,309 ใบ
จานวนเงิน 162,687,200 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จานวน 3,802,309 ใบ
จานวนเงิน 798,450 บาท
3. ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการรายปี รวมค่าบริหารจัดการโครงการ
ค่าควบคุมงาน และบริหารระบบต่าง ๆ รวมถึงการบริหารฐานข้อมูลและจัดทา Dashboard
& Data Analytics จานวนเงิน 22,813,850 บาท
19. เรือ
่ ง โครงการสินเชือ
่ เพือ
่ ทีอ
่ ยูอ
่ าศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการ
บ้านล้านหลัง) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สาหรับ
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อ
ชดเชยส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยรับตามแผนวิสาหกิจของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ กับรายได้ดอกเบี้ยรับจากโครงการ เป็นระยะเวลา 6 ปี วงเงินรวม 3,876.65
ล้านบาท ให้เป็นไปตามความเห็นสานักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังติดตาม
การดาเนินโครงการบ้านล้านหลังอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (Non – Performimg Loans : NPLs) เพิ่มขึ้นในระบบ รวมทั้งกากับให้ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์พิจารณาการอนุมต
ั ิสินเชื่อด้วยความละเอียดรอบคอบ เหมาะสม โดย
คานึงถึงการให้สินเชือ
่ แก่ผก
ู้ ู้ทย
ี่ ังไม่มีที่อยู่อาศัยมาก่อนเป็นลาดับแรก เพื่อสร้างโอกาส
และสนับสนุนประชาชนกลุ่มผู้มรี ายได้น้อยทีไ
่ ม่มีที่อยู่อาศัยได้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ได้อย่างทั่วถึง และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนกับการอนุมต
ั ิสินเชื่อในโครงการ
ให้ความช่วยเหลือผูม
้ รี ายได้น้อย ให้มีที่อยูอ
่ าศัยในลักษณะเดียวกันกับที่คณะรัฐมนตรี
ได้เคยมีมติเห็นชอบไว้ก่อนหน้านี้ เช่น โครงการบ้านประชารัฐ และโครงการบ้านธนา
รักษ์ประชารัฐ เป็นต้น
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2. เห็นชอบให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์แยกบัญชีมาตรการสินเชือ
่ เพื่อที่
อยู่อาศัย (Post Finance) เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล (Public Service
Account : PSA) และไม่นับรวมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non – Performimg Loans
: NPLs) ที่เกิดจากการดาเนินโครงการเฉพาะกรณีทผ
ี่ ู้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000
บาท และมีการผ่อนปรนเกณฑ์ด้านรายได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการในการ
คานวณตัวชีว
้ ัดด้านความสามารถในการบริหาร NPLs เป็นตัวชีว
้ ด
ั ผลการดาเนินงาน
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมทั้งให้สามารถนาค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการฯ
บวกกลับกาไรสุทธิเพื่อการคานวณโบนัสพนักงานได้
3. เมื่อคณะรัฐมนตรีมม
ี ติเห็นชอบมาตรการแล้ว ให้ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในฐานะหน่วยงานของรัฐผู้ดาเนินโครงการจัดทาประมาณการต้นทุนทางการ
เงินและการบริหารจัดการทีร่ ัฐจะต้องรับภาระทั้งหมดสาหรับกิจกรรม มาตรการหรือ
โครงการ และแจ้งให้คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐและ
กระทรวงการคลังทราบ และเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เสนอ
รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้ง
เผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
สาระสาคัญของเรือ
่ ง
โครงการสินเชื่อเพื่อทีอ
่ ยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ทีก
่ ระทรวงการคลังเสนอมาในครั้งนี้ เป็นการ
ช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชนให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และ
จัดซื้อหรือปลูกสร้างทีอ
่ ยู่อาศัย (Post Finance) ที่มีราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท เป็น
ของตนเอง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มรี ายได้น้อยทีไ
่ ม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคาร
พาณิชย์ กลุ่มคนวัยทางานหรือประชาชนทีก
่ าลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการมีภาระค่าใช้จา่ ยเกินตัว โดย ธอส. สนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษและเงื่อนไขการให้สินเชื่อที่ผ่อนปรนตามนโยบายรัฐบาล
วงเงินโครงการรวมทัง้ สิ้น 50,000 ล้านบาท วงเงินต่อรายสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ระยะเวลากู้ยม
ื 40 ปี อัตราดอกเบี้ยคงทีร่ ้อยละ 3 ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก สาหรับผูก
้ ู้ที่มี
รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท หรือดอกเบี้ยคงทีร่ ้อยละ 3 ต่อปี ในช่วง 3 ปีแรก
สาหรับผูก
้ ู้ที่มีรายได้ตอ
่ เดือนเกิน 25,000 บาท รวมถึงการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
สาหรับผูก
้ ู้ที่มีรายได้ตอ
่ เดือนไม่เกิน 25,000 บาท อีกทั้งในกรณีทผ
ี่ ู้กู้มีเอกสารแสดง
รายได้เพื่อคานวณความสามารถในการกู้ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถแสดงหลักฐานที่มา
ของรายได้ได้ ธอส. ได้กาหนดให้มีนโยบายที่จะผ่อนปรนพิเศษให้ เช่น กรณีที่ไม่มี
หลักฐานทางการเงินเนื่องจากประกอบอาชีพอิสระ และมีรายได้ตากว่
่
าเดือนละ 25,000
บาท ให้ผก
ู้ ู้นาเอกสารหลักฐานรายได้และรายจ่ายค่าเช่าบ้านหรือการผ่อนชาระเงิน
ดาวน์ไม่น้อยกว่า 12 เดือนมาประกอบการยืน
่ กู้ได้ หรือกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักฐาน
ที่มาของรายได้ได้ ก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน
(โครงการที่ให้ความรูแ
้ ละคาปรึกษาเกีย
่ วกับการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย) เพื่อออม
เงินอย่างสม่าเสมอไม่น้อยกว่า 9 เดือน และสามารถมาขอกู้ในภายหลังได้เช่นกัน โดย
ธอส. จะพิจารณาสมุดบัญชีเงินฝากหรือเอกสารในการจ่ายค่าเช่าบ้านหรือผ่อนชาระค่า
สินค้า เพื่อนามาคานวณและพิจารณาความสามารถในการผ่อนชาระหนี้ ซึ่งโดยปกติ
หากคนที่มีรายได้น้อยนาสมุดบัญชีเงินฝากไปยื่นกู้ธนาคารพาณิชย์อาจถูกปฏิเสธ
สินเชื่อได้ เนื่องจากไม่มีหลักฐานทางการเงินที่ชัดเจน ดังนั้น การผ่อนปรนพิเศษของ
ธอส. ในลักษณะนี้ จึงถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนผูม
้ ีรายได้นอ
้ ยสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวต
ิ ของผู้มรี ายได้น้อยให้
ประชาชนได้มีบ้านเป็นของตนเอง และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
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สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมทีม
่ ุ่งเน้นสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
20. เรือ
่ ง มาตรการปรับสมดุลน้ามันปาล์มในประเทศ
คณะรัฐมนตรีมม
ี ติเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉก
ุ เฉินหรือจาเป็น ทีก
่ ระทรวงการคลังอนุมต
ั ิให้ขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินงบประมาณถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินโครงการเร่งรัดส่งออกน้ามันปาล์มดิบ ปี 2561 ตามมาตรการปรับสมดุล
น้ามันปาล์ม ปี 2561 ในกรอบวงเงิน 525,000,000 บาท โดยให้กรมการค้าภายใน
พิจารณาทบทวนการกาหนดปริมาณ เป้าหมาย และวงเงินค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม
สอดคล้องกับระยะเวลาในการดาเนินการโครงการ รวมทั้งดาเนินการและตรวจสอบให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการ โครงการเร่งรัดการส่งออกน้ามันปาล์มดิบ
ปี 2561 ตามมาตรการปรับสมดุลน้ามันปาล์มในประเทศ ที่คณะอนุกรรมการเพื่อบริหาร
จัดการปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มด้านการตลาดมีมติเห็นชอบเมือ
่ วันที่ 23 สิงหาคม
2561 โดยเฉพาะการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการและหลักฐานเอกสารต่าง ๆ
ให้ครบถ้วนถูกต้องทุกขั้นตอน
สาหรับการกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายขอให้กรมการค้าภายในปฏิบต
ั ต
ิ าม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารในการขอใช้งบประมาณ
รายจ่าย งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพือ
่ กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อแก้ไขหรือ
เยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559 ข้อ 3 ทีก
่ าหนดว่าส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐมีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉก
ุ เฉินหรือจาเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยา ตามหลักมนุษยธรรมใน
ความเดือดร้อนเสียหายทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประชาชนหรือของผู้ประสบภัยอัน
เป็นสาธารณภัย ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทาให้เกิดขึ้น อุบต
ั ิเหตุ หรือเหตุอื่นใด ใน
กรณีที่การขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางในลักษณะงบดาเนินการ ให้
กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมอัตราค่าใช้จ่ายก่อน แล้วขอทาความตก
ลงในรายละเอียดกับสานักงบประมาณอีกครัง้ หนึ่ง ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
สาระสาคัญของเรือ
่ ง
มาตรการปรับสมดุลน้ามันปาล์มในประเทศ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. การใช้นามั
้ นปาล์มดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า
1.1 วิธก
ี าร กระทรวงพลังงาน (พน.) โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
(กฟผ.) รับซื้อน้ามันปาล์มดิบจากพื้นที่แหล่งผลิตที่สาคัญ เช่น กระบี่ สุราษฎร์ธานี
ชุมพร เป็นต้น เพื่อนาไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.2 เป้าหมาย กฟผ. รับซื้อน้ามันปาล์มดิบ จานวน 160,000 ตัน
ภายในระยะเวลา
2 – 3 เดือน เพื่อนาไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้ 576 ล้านหน่วย
1.3 วงเงินชดเชยส่วนต่าง กฟผ. ขอรับเงินชดเชยส่วนต่าง
ระหว่างต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้น้ามันปาล์มดิบเป็นเชือ
้ เพลิงกับรายได้จาก
การขายกระแสไฟฟ้า ในวงเงิน 525ล้านบาท
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1.4 ระยะเวลารับซือ
้ น้ามันปาล์มดิบ พฤศจิกายน 2561 –
กุมภาพันธ์ 2562
(รวมระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตก
ิ าร
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)
1.5 ระยะเวลาโครงการ พฤศจิกายน 2561 – พฤษภาคม 2562
1.6 ประมาณการจ่ายจากงบกลางฯ
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561 ปี 2562
รวม
ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม
175
175
175
525
1.7 หน่วยงานดาเนินการ กฟผ.
1.8 หน่วยงานเบิกจ่ายเงิน กรมการค้าภายใน
1.9 ประโยชน์ทค
ี่ าดว่าจะได้รบ
ั
(1) ปริมาณสต็อกน้ามันปาล์มดิบส่วนเกินในระบบลดลงไม่น้อยกว่า
160,000 ตันส่งผลให้ปริมาณการผลิตน้ามันปาล์ม ความต้องการใช้และสต็อกน้ามัน
ปาล์มในประเทศอยู่ในระดับสมดุล
(2) ราคาผลปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มหลังดาเนินมาตรการปรับ
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับราคาก่อนดาเนินมาตรการและมีเสถียรภาพมากขึ้น
(3) เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก ช่วยสร้าง
โอกาสและช่องทางการส่งออกน้ามันปาล์มของไทยในระยาว
2. การส่งออกน้ามันปาล์มดิบ
2.1 วิธก
ี ารและวงเงินสนับสนุน คงหลักการตามมาตรการเดิมที่
นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้ พณ. ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉก
ุ เฉินหรือจาเป็นในกรอบวงเงิน
525 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเร่งรัดส่งออกน้ามันปาล์มดิบ ปี
2561 ตามมาตรการปรับสมดุลน้ามันปาล์มในประเทศ ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผู้ส่งออกไม่เกินกิโลกรัมละ 1.75 บาท
2.2 กรอบระยะเวลาและเงือ
่ นไขราคา มอบคณะอนุกรรมการ
บริหารและกากับดูแลมาตรการปรับสมดุลน้ามันปาล์มในประเทศ ที่ กนป. แต่งตั้ง
พิจารณาบริหารและกากับดูแลให้สอดคล้องกับการอนุมัติงบกลางและสถานการณ์การ
ผลิตการตลาดที่ปรับเปลี่ยนต่อไป
2.3 หน่วยงานดาเนินการ กรมการค้าภายใน
2.4 หน่วยงานเบิกจ่ายเงิน กรมการค้าภายใน
ต่างประเทศ
21. เรือ
่ ง รายงานผลการประชุมการพิจารณากาหนดสิทธิการตรวจลงตราเพือ
่ การ
ท่องเทีย
่ ว: สิทธิขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง
(Visa on Arrival – VoA) และสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว พานัก
ได้ไม่เกิน 30 วัน (ผ.30)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมติที่ประชุมส่วนราชการที่เกีย
่ วข้อง เรื่อง การ
พิจารณากาหนดสิทธิการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว: สิทธิขอรับการตรวจลงตรา ณ
ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival – VoA) และสิทธิการ
ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเทีย
่ ว พานักได้ไม่เกิน 30 วัน (ผ.30) เมื่อวันที่
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8 สิงหาคม 2560 และ 26 เมษายน 2561 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
ดังนี้
1. กาหนดให้สิทธิขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง (VoA) เพิ่มเติม แก่คนชาติของเม็กซิโก วานูอาตู นาอูรู และจอร์เจีย
2. กาหนดให้สิทธิ ผ.30 แก่คนชาติลต
ั เวีย ลิทัวเนีย อันดอร์รา ซานมารีโน
ยูเครน มัลดีฟส์ และมอริเชียส
3. เห็นชอบการกาหนดรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิ ผ.30 และสิทธิ VoA
เพิ่มเติม โดยพิจารณายกเว้นเรื่องหลักประติบัติต่างตอบแทนกรณีนาอูรู ลัตเวีย ลิทว
ั เนีย
อันดอร์รา ซานมารีโน ยูเครน และเม็กซิโก
4. ยกเลิกการให้สิทธิ VoA แก่คนชาติโอมาน เช็ก ฮังการี โปแลนด์ ลิก
เตนสไตน์ เอสโตเนีย สโลวีเนีย สโลวัก ลัตเวีย ลิทว
ั เนีย ซานมารีโน อันดอร์รา ยูเครน
มัลดีฟส์ และมอริเชียส เนื่องจากได้รับทั้งสิทธิ VoA และสิทธิ ผ.30 ให้เหลือเพียงสิทธิ
ผ.30 ซึ่งเป็นสิทธิทด
ี่ ีกว่า VoA เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมือง ซึ่งโดยปกติจะอนุญาตให้พานักตามสิทธิที่เหนือกว่า (ผ.30)
5. อนุมต
ั ิมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กาหนดรายชื่อประเทศที่คนชาติจะขอรับการตรวจลง
ตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VoA) เพื่อปรับปรุงรายชื่อประเทศ
ที่ได้รับสิทธิ VoA ทั้งหมด โดยจะเพิ่มรายชือ
่ ประเทศเม็กซิโก วานูอาตู นาอูรู จอร์เจีย
ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับสิทธิ VoA และไม่บรรจุรายชื่อ 15 ประเทศที่ได้รับสิทธิ VoA
ซ้าซ้อนกับ ผ.30 ได้แก่ โอมาน เช็ก ฮังการี โปแลนด์ ลิกเตนสไตน์ เอสโตเนีย
สโลวีเนีย สโลวัก ลัตเวีย ลิทว
ั เนีย ซานมารีโน อันดอร์รา ยูเครน มัลดีฟส์ และมอริเชียส
ในประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ฉบับใหม่ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มี
ผลบังคับใช้ต่อไป
สาระสาคัญของเรือ
่ ง
กต. รายงานว่า ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ VoA และการยกเว้นการตรวจลงตรา
ประเภทต่าง ๆ ในปัจจุบัน มีดังนี้
1. สิทธิ VoA สาหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือ
เดินทางของประเทศตามที่ระบุในประกาศกระทรวงมหาดไทย กาหนดรายชื่อประเทศที่
คนชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว สามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ
ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองทีก
่ าหนดไว้ โดยอนุญาตให้พานักใน
ราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 15 วัน ปัจจุบันประเทศไทยให้สิทธิ VoA แก่ 29 ประเทศ และ
1 เขตเศรษฐกิจ (ไต้หวัน)
2. สิทธิ ผ.30 เป็นมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราฝ่ายเดียวของไทย
สาหรับผูถ
้ ือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของประเทศตามที่ระบุ
ในประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเข้ามาในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว จะได้รับการ
ยกเว้นการตรวจลงตราและอนุญาตให้พานักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน ปัจจุบัน
ประเทศไทยให้สิทธิ ผ.30 แก่ 48 ประเทศ และ 1 เขตบริหารพิเศษ (ฮ่องกง)
3. สิทธิตามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา สาหรับผูถ
้ ือหนังสือเดินทาง
ของประเทศที่ได้ทาความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรากับไทยซึ่งถือ
หนังสือเดินทางตามประเภทที่ระบุไว้ใน
ความตกลงฯ (ทูต ราชการ หรือ
ธรรมดา) สามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา โดย
จะได้รับอนุญาตให้พานักตามระยะเวลาที่ระบุไว้ตามความตกลง คือ 14 วัน 30 วัน หรือ
90 วัน ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยได้จด
ั ทาความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถอ
ื
หนังสือเดินทางทูตและราชการกับ 54 ประเทศ และ 2 เขตบริหารพิเศษ (ฮ่องกงและมา
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เก๊า) และความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผูถ
้ ือหนังสือเดินทางธรรมดากับ 11
ประเทศ และ 2 เขตบริหารพิเศษ (ฮ่องกงและมาเก๊า)
22. เรือ
่ ง การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมัน
่ คงแห่งสหประชาชาติเกีย
่ วกับ
สาธารณรัฐซูดาน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามทีก
่ ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
ดังนี้
1. เห็นชอบรับรองการดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Security Council: UNSC) ที่ 2418 (ค.ศ. 2018)
และที่ 2428 (ค.ศ. 2018)
2. กรณีที่ UNSC ได้ออกข้อมติเพื่อคงไว้ซงึ่ มาตรการลงโทษเกี่ยวกับ
สาธารณรัฐซูดานเป็นประจาทุกปี และเนื้อหาของข้อมติใหม่มิได้เปลี่ยนแปลง
สาระสาคัญ ของมาตรการลงโทษที่มีอยู่เดิม เห็นชอบให้ กต.ดาเนินการไปได้โดยไม่
ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และหากกรณีที่ UNSC จะรับรองข้อมติเพื่อ
เปลี่ยนแปลงสาระสาคัญหรือยกเลิกมาตรการลงโทษกรณีสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน
เห็นชอบให้ กต. เสนอเรื่องที่มีการเปลีย
่ นแปลงสาระสาคัญหรือยกเลิกมาตรการลงโทษ
ดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
3. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกีย
่ วข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (กห.)
กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) สานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) สานักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) สานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (สานักงาน ปปง.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ถือ
ปฏิบัตแ
ิ ละปรับปรุงฐานข้อมูลเกีย
่ วกับมาตรการลงโทษสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน
โดยเฉพาะรายชื่อบุคคลและองค์กรทีต
่ ้องถูกมาตรการลงโทษให้ทันสมัยตามข้อมูล
เว็บไซต์ของสหประชาชาติ (https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2206)
และแจ้งผลการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ กต. ทราบ เพื่อประโยชน์ในการ
รายงานต่อสหประชาชาติต่อไป ทั้งนี้ สหประชาชาติจะปรับปรุงรายชื่อบุคคลและองค์กร
ที่ถูกมาตรการลงโทษภายใต้หว
ั ข้อ “Sanctions List Materials” เป็นระยะ
23. เรือ
่ ง การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมัน
่ คงแห่งสหประชาชาติกบ
ั
สาธารณรัฐมาลี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรับรองการดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council: UNSC) ที่ 2432
(ค.ศ. 2018) เกีย
่ วกับสาธารณรัฐมาลี โดย UNSC ได้ออกข้อมติเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรการ
ลงโทษสาธารณรัฐมาลี และเนื้อหาของข้อมติมิได้เปลีย
่ นแปลงสาระสาคัญของมาตรการ
ลงโทษทีม
่ ีอยู่เดิม จึงให้ดาเนินการตามข้อมติดังกล่าว จนกว่า UNSC จะรับรองข้อมติ
เพื่อเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญหรือยกเลิกมาตรการลงโทษกรณีสาธารณรัฐมาลี ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
โดยมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย
สานักงานอัยการสูงสุด สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.)
สานักงานสภาความมัน
่ คงแห่งชาติ (สมช.) สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (สานักงาน ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสานักงานตรวจคนเข้า
เมือง ถือปฏิบัตแ
ิ ละปรับปรุงฐานข้อมูลเกีย
่ วกับรายชื่อบุคคลและองค์กรทีถ
่ ูกมาตรการ
ห้ามเดินทางและอายัดทรัพย์สินให้เป็นไปตามรายการล่าสุด เพื่อดาเนินมาตรการห้าม
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เดินทางและอายัดทรัพย์สิน ตามข้อมูลเว็บไซต์ของสหประชาชาติ
(https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2374)
สาระสาคัญของเรือ
่ ง
กต. รายงานว่า สถานการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในสาธารณรัฐ
มาลียังคงดาเนินอยู่ UNSC จึงได้รับรองข้อมติที่ 2432 (ค.ศ. 2018) ซึ่งมีสาระสาคัญ
เป็นการคงมาตรการการห้ามเดินทางและการอายัดทรัพย์สินต่อสาธารณรัฐมาลีตามที่
ระบุไว้ในข้อมติที่ 2374 (ค.ศ. 2017) ตลอดจนข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องออกไปจนถึงวันที่
31 สิงหาคม 2562 ทัง้ นี้ ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติ จึงมีพันธกรณีที่
จะต้องดาเนินการตามข้อมติ UNSC ดังกล่าว ซึ่งมีผลผูกพันไทยอย่างครบถ้วน โดยให้
เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายภายในของไทยและพันธกรณีระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง
24. เรือ
่ ง ขออนุมต
ั จ
ิ ด
ั ทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรึกษาหารือและความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศ
และความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรึกษาหารือ
และความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
การต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจ
ฯ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วน
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การดาเนินความสัมพันธ์ แต่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือกระทบ
ต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
สาระสาคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวต
ั ถุประสงค์เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ทวิภาคี และพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยและโมซัมบิก โดยจะส่งเสริม
ให้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลีย
่ นความคิดเห็นในประเด็นความร่วมมือทวิภาคี ซึ่ง
ครอบคลุมทุกสาขาทีท
่ ั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน ตลอดจนประเด็นในระดับภูมิภาค
และระดับระหว่างประเทศอย่างสม่าเสมอ โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ จะมีผลบังคับใช้
ในวันที่ลงนาม โดยจะมีผลบังคับใช้จนกว่าภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งบอกเลิกล่วงหน้า
อย่างน้อย 60 วัน
โมซัมบิกเป็นแหล่งลงทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุดของไทยในภูมภ
ิ าคแอฟริกา โดย
มีมูลค่ารวมประมาณ 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการลงทุนขนาดใหญ่ใน 3 สาขา
แก่ (1) สาขาพลังงาน (2) สาขาการท่องเทีย
่ ว และ
(3) สาขาโครงสร้าง
พื้นฐาน นอกจากนี้ โมซัมบิกยังเป็นตลาดข้าวที่สาคัญของไทย มีปริมาณนาเข้ากว่า
400,000
ตันต่อปี เป็นอันดับที่ 5 ของภูมภ
ิ าคแอฟริกา และอันดับที่ 8 ของ
โลก รวมทั้งยังเป็นแหล่งวัตถุดิบอัญมณีที่สาคัญที่สุดของไทย
25. เรือ
่ ง ขอความเห็นชอบต่อร่างข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผูล
้ ภ
ี้ ย
ั และร่าง
ข้อตกลงระหว่างประเทศเพือ
่ การโยกย้ายถิน
่ ฐานทีป
่ ลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัตต
ิ ามทีก
่ ระทรวงการต่างประเทศ
(กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผูล
้ ี้ภย
ั (Global
Compact on Refugees – GCR) และร่างข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิน
่
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ฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ ( Global Compact for Safe, Orderly and
Regular Migration – GCM) ที่ผ่านกระบวนการเจรจาแล้ว หากมีความจาเป็นต้อง
แก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญก่อนมีการรับรอง ให้คณะผู้แทนไทยสามารถ
ดาเนินการได้โดยไม่ตอ
้ งนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครัง้
2. อนุมต
ั ิให้คณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่
73 ร่วมรับรอง GCR ซึ่งจะมีการพิจารณาพร้อมกับข้อมติประจาปีเรื่องสานักงาน
ข้าหลวงใหญ่ผล
ู้ ภ
ี้ ัยฯ ในช่วงการประชุมสมัชชาฯ ที่นครนิวยอร์ก ในเดือนพฤศจิกายน
2561
3. อนุมต
ั ิให้หัวหน้าคณะผูแ
้ ทนไทยในการประชุมระดับสูงระหว่างรัฐเพื่อ
รับรอง GCM ระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2561 ที่เมืองมาร์ราเกช ราชอาณาจักร
โมร็อกโก ร่วมรับรอง GCM ในระหว่างการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
สาระสาคัญของเรือ
่ ง
1. ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผูล
้ ภ
ี้ ย
ั (Global Compact on
Refugees – GCR) เป็นเอกสารที่ไม่มผ
ี ลผูกพันทางกฎหมาย โดยระบุรายละเอียดแนว
ทางการตอบสนองการเคลื่อนย้ายขนาดใหญ่ของผู้ลภ
ี้ ย
ั อย่างครอบคลุมและคาดการณ์
ได้ และให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศและชุมชนผู้รบ
ั ผูล
้ ภ
ี้ ัยบนพื้นฐานของ
หลักการความร่วมมือระหว่างประเทศ (International cooperation) และหลักการการ
แบ่งเบาภาระและความรับผิดชอบ (burden – and responsibility - sharing) ที่เป็น
ธรรมมากยิ่งขึ้น โดยระบุวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ (ก) ลดแรงกดดันที่มต
ี ่อประเทศ
ผู้รับ (ข) ยกระดับศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของผูล
้ ี้ภย
ั (ค) เพิ่มช่องทางในการไปตั้ง
ถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม และ (ง) สนับสนุนเงื่อนไขต่าง ๆ ในประเทศต้นทางเพื่อ
การส่งกลับอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี
2. ข้อตกลงระหว่างประเทศเพือ
่ การโยกย้ายถิน
่ ฐานทีป
่ ลอดภัย เป็น
ระเบียบ และปกติ ( Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration –
GCM) เป็นเอกสารที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยระบุรายละเอียดแนวทางบริหาร
จัดการการโยกย้ายถิน
่ ฐานที่ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย ซึง่ สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของไทย โดยเฉพาะเมื่อคานึงถึงการเป็นประเทศต้นทาง ทางผ่าน และ
ปลายทางของไทย
26. เรือ
่ ง การขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีตอ
่ เอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรี
กระบวนการโคลัมโบ
ครัง้ ที่ 6
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของรัฐมนตรีแรงงาน
กระบวนการโคลัมโบทั้ง
3 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างปฏิญญากระบวนการโคลัมโบ
ระดับรัฐมนตรี (Colombo Process Ministerial Declaration) 2) ร่างเอกสารแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานกระบวนการโคลัมโบ (Concept note on
formation of a CP Coordination Committee : CP CC) และ 3) ร่างประเด็น
สาระสาคัญเพื่อข้อตกลงระดับ
ทวิภาคีด้านแรงงาน (Essential elements for
a bilateral labour agreement) และอนุมต
ั ิให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผูท
้ ี่
ได้รับมอบหมายรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสาคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย ให้กระทรวงแรงงานสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ
สาระสาคัญของร่างเอกสารผลลัพธ์ดงั กล่าวสรุป ดังนี้
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1. ร่างปฏิญญากระบวนการโคลัมโบระดับรัฐมนตรี (Colombo Process
Ministerial Declaration) ประกอบด้วย
1) ความคืบหน้าการดาเนินงานของประเด็นหลักความร่วมมือใน 5
สาขาภายใต้กระบวนการโคลัมโบ และการดาเนินงานต่อไป ซึ่งได้แก่
ก. กระบวนการยอมรับทักษะฝีมือและคุณวุฒิ ซึ่งมีจีน
อัฟกานิสถาน อินเดีย อินโดนีเซีย และปากีสถานเป็นสมาชิก โดยศรีลังกาทาหน้าที่
ประธาน
ข. การจัดให้มีการจัดหางานที่มีจริยธรรม ซึง่ มีเนปาล
ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย และเวียดนามเป็นสมาชิก โดยบังกลาเทศทาหน้าที่ประธาน
ค. การอบรมก่อนการเดินทางไปทางานในต่างประเทศและ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งซึ่งมีบังกลาเทศ อินโดนีเซีย ปากีสถาน ศรีลังกา และ
เวียดนามเป็นสมาชิก โดยฟิลิปปินส์เป็นประธาน
ง. การส่งเสริมเรื่องการส่งเงินกลับภูมล
ิ าเนาอย่างปลอดภัย
และลดค่าใช้จ่ายใน การส่งเงินกลับ ซึ่งมีบังกลาเทศ เนปาล ฟิลป
ิ ปินส์ ศรีลังกา และ
เวียดนามเป็นสมาชิก โดยปากีสถานเป็นประธาน
จ. การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน ซึ่งมีอัฟกานิสถาน จีน อินเดีย
อินโดนีเซีย และฟิลป
ิ ปินส์ เป็นสมาชิก โดยไทยเป็นประธาน
รวมถึงประเด็นหลักความร่วมมือในอีก 4 สาขาเพิ่มเติม ได้แก่
สุขภาพและการโยกย้ายถิ่นฐาน การปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาทีย
่ ั่งยืน (SDGs) ที่
เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐาน การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศของแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐานหญิง และการสนับสนุนแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานของกงสุล
2) การพิจารณารับรองข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้าย
ถิ่นฐานที่ปลอดภัยเป็นระเบียบและปกติ ซึ่งเป็นกรอบแผนงานเพื่อบริหารจัดการเรื่อง
การโยกย้ายถิ่นฐาน (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration:
GCM) โดยเฉพาะในประเด็นที่เชื่อมโยงกับการดาเนินงานภายใต้ประเด็นหลักความ
ร่วมมือข้างต้น
3) สนับสนุนการทางานของ Colombo Process Technical
Support Unit (CPTSU) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการสนับสนุนการดาเนินงาน
ของคณะทางานประเด็นหลักความร่วมมือทัง้ 5 สาขา
4) ส่งเสริมความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับประเทศผู้ส่งและเวทีการ
เจรจาหารืออื่น รวมถึงการเจรจาหารืออาบูดาบี และสหภาพยุโรป ฯลฯ
2. ร่างเอกสารแนวคิดเกีย
่ วกับการจัดตัง้ คณะกรรมการประสานงาน
กระบวนการโคลัมโบ (Concept note on formation of a CP Coordination
Committee : CP CC) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประสานงานที่สอดคล้องกันอย่าง
มีประสิทธิภาพของ Thematic Working Group (TAWG) ทั้ง 5 คณะ
(ได้แก่
กระบวนการยอมรับทักษะฝีมือและคุณวุฒิ การจัดให้มีการจัดหางานที่มีจริยธรรม การ
อบรมก่อนการเดินทางไปทางานในต่างประเทศและการเสริมสร้างความเข้มแข็ง การ
ส่งเสริมเรื่องการส่งเงินกลับภูมล
ิ าเนาอย่างปลอดภัย และลดค่าใช้จ่ายในการส่งเงินกลับ
และการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน) เพื่อให้การโยกย้ายถิ่นฐานด้านแรงงานเกิดประโยชน์
ทั้งประเทศผู้สง่ และผูร้ บ
ั แรงงาน
3. ร่างประเด็นสาระสาคัญเพื่อข้อตกลงระดับทวิภาคีดา้ นแรงงาน
(Essential elements for a bilateral labour agreement) เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
สาหรับประเทศสมาชิกกระบวนการโคลัมโบ ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งแรงงานในการจัดทา
ข้อตกลงทวิภาคีด้านการจัดส่งแรงงานกับประเทศผู้รับแรงงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
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โยกย้ายด้านแรงงานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบและเป็นปกติ และสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
แต่งตัง้
27. เรือ
่ ง ขอรับโอนข้าราชการเพือ
่ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูต
้ รวจราชการสานัก
นายกรัฐมนตรี
(สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมติอนุมต
ั ิตามที่สานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นางสาวสุ
รุง่ ลักษณ์ เมฆะอานวยชัย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการ
ทรงคุณวุฒิ) สานักงาน ก.พ.ร. สานักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานัก
นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วน
ั ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง โดยผู้มีอานาจสัง่ บรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการ
โอนด้วยแล้ว
28. เรือ
่ ง ขอรับโอนข้าราชการเพือ
่ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ.ร.
(สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอรับโอน นางสาวอ้อน
ฟ้า เวชชาชีวะ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานัก
นายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. สานักงาน ก.พ.ร.
สานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้น
ไป เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง โดยผู้มีอานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมใน
การโอนข้าราชการดังกล่าว
29. เรือ
่ ง การแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอรับโอน นาย
เกริกพันธุ์ ฤกษ์จานง เอกอัครราชทูตประจากระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ให้ดารง
ตาแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักร
สเปน ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทน
ตาแหน่งที่ว่างเนื่องจากผู้ครองตาแหน่งเดิมเกษียณอายุราชการ ทัง้ นี้ การแต่งตั้ง
เอกอัครราชทูตประจาต่างประเทศดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ
30. เรือ
่ ง การแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดารงตาแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง ตาแหน่งเอกอัครราชทูตประจาต่างประเทศ จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ให้ดารง
ตาแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
2. นางสาวพัชรี พุม
่ พชาติ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ให้ดารง
ตาแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐ
อาร์เจนตินา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่างเนื่องจากผู้ครองตาแหน่งเดิมเกษียณอายุราชการ ซึ่งการ
แต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจาต่างประเทศดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ
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31. เรือ
่ ง การแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงอุตสาหกรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดารงตาแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดารงตาแหน่ง เลขาธิการสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. นายภานุวฒ
ั น์ ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดารง
ตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
เพื่อทดแทนตาแหน่ง
ที่ว่าง
32. เรือ
่ ง เสนอขอแต่งตัง้ ผูอ
้ านวยการสานักงานกองทุนหมูบ
่ า้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นาย
สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เสนอแต่งตั้ง นายนที ขลิบทอง ให้ดารงตาแหน่งผูอ
้ านวยการ
สานักงานกองทุนหมูบ
่ า้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ ทัง้ นี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน
2561 เป็นต้นไป
33. เรือ
่ ง การแต่งตัง้ กรรมการผูท
้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการนโยบายและกากับการ
บริหารหนีส
้ าธารณะ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะ จานวน 3
คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดารงตาแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้
1. นางชลัยพร อมรวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การคลัง การบริหาร
หนี้สาธารณะ และการงบประมาณ
2. นายชโยดม สรรพศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การคลัง การบริหารหนี้
สาธารณะ และการงบประมาณ
3. นายประสงค์ วินย
ั แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

34. เรือ
่ ง แต่งตัง้ ผูแ
้ ทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการผูท
้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการ
ผูส
้ งู อายุแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เสนอ แต่งตั้งผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการผูท
้ รงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จานวน 5 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดารง
ตาแหน่งครบวาระสี่ปี ดังนี้ 1. นางเสาวนีย์ ประทีปทอง 2. นางธิดา ศรีไพพรรณ์
3. ศาสตราจารย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี 4. นายเฉลิม อินทชัยศรี 5. นายมงคล สุมาลี ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
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35. เรือ
่ ง แต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวน
พฤกษศาสตร์
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามทีก
่ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ รวม 7 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการเดิมที่ดารงตาแหน่งครบ
วาระสองปี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ดังนี้
1. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง (ผูแ
้ ทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) ประธานกรรมการ
2. นายณพงศ์ ศิรข
ิ ันตยกุล (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ) กรรมการ
3. นายอนุพร อรุณรัตน์ กรรมการ
4. นายวิษณุ ตัณฑวิรฬ
ุ ห์ กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ กรรมการ
6. นางนวลพรรณ ล่าซา (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
กรรมการ
7. นางภัทรพร วรทรัพย์ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
36. เรือ
่ ง แต่งตัง้ ผูแ
้ ทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านคร
หลวง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นางสาว
วิไล ตันตินน
ั ท์ธนา ผูแ
้ ทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้า
นครหลวง แทน นายสุวิชญ โรจนวานิช ผูแ
้ ทนกระทรวงการคลังเดิมที่ลาออก เนื่องจาก
เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
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