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  วันนี้ (5 กุมภาพันธ 2562)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังนี ้
 

กฎหมาย 
  
  1.   เรื่อง  รางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการ 
    มหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด 
    ทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (สํานักงาน 
    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ)  
  5.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....  
  7.  เรื่อง  รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน  
    พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  8.  เรื่อง  ขอเสนอใหปลากัดไทยเปนสัตวน้ําประจําชาติ 
  9.  เรื่อง   การปรับโครงสรางอัตราเงินเดือนและปรับเพ่ิมเงินเดือนของพนักงานธนาคาร 
    ออมสิน พนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และพนักงาน 
    ธนาคารอาคารสงเคราะห 
  10.  เรื่อง โครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาสวนภมิูภาค 
    สาขากันตัง (ควนกุน) 
  11.   เรื่อง   โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (Advanced Metering Infrastructure :  
    AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ  
  12.  เรื่อง  โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟาใหเกาะตาง ๆ (เกาะปนหยี จังหวัดพังงา) 
    เกาะปนหยี จังหวัดพังงา 
  13.  เรื่อง  การดําเนินโครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน  
    (องคการมหาชน) 
  14.  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งท่ัวไป  
  15.  เรื่อง   แนวทางและมาตรการแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ใน  

   กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑลและในพ้ืนท่ีจังหวัดตาง ๆ 
  16.  เรื่อง  มาตรการปองกันการทุจริตในการเรียกรับทรพัยสินหรือประโยชนตอบแทนเพ่ือ 

   โอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
    ข้ันพ้ืนฐาน 
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ตางประเทศ 
   
  17.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบขอกําหนดคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและ  
    คณะกรรมาธิการยุโรปในการตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการ 
    รายงาน และไรการควบคุม และแตงตั้งคณะทํางานฝายของคณะทํางานรวมฯ 
  18.  เรื่อง   แผนการหารือระหวางกระทรวงการตางประเทศแหงราชอาณาจักรไทยกับ 
    กระทรวงการตางประเทศแหงสหพันธรัฐรัสเซีย ฉบับท่ี 4 ( พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

แตงตั้ง 
 
  19.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) 
  20.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการการเมือง  (กระทรวงพาณิชย) 
  21.  เรื่อง  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 32/2562 เรื่อง  แตงตั้งผูรักษาราชการแทน 
    รัฐมนตรี  
  22.  เรื่อง  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 33/2562 เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและ 
    มอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
    ปฏิบัตริาชการแทนนายกรัฐมนตรี 
 
      ……………………. 
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กฎหมาย 
 
1.  เรื่อง รางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
  1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และ 
ใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ  
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  1. ยกเลิกพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   
   2. กําหนดบทนิยามคําวา “นายจาง” “ลูกจาง” “สภาพการจาง” “ขอตกลงเก่ียวกับสภาพการ
จาง” “ปดงาน” “นัดหยุดงาน” “สมาคมนายจาง” “สหภาพแรงงาน” “สหพันธนายจาง” “สหพันธแรงงาน” 
เปนตน  
  3. หมวด 1 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง กําหนดใหสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจางตั้งแต 20 
คนข้ึนไป ตองจัดใหมีขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจาง โดยใหทําเปนหนังสือกําหนดใหขอตกลงเก่ียวกับสภาพการ
จางประกอบดวยเง่ือนไขการจางหรือการทํางาน คาจาง การเกษียณอายุหรือครบสัญญาจาง เปนตน ใหนายจางนํา
ขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางมาจดทะเบียนตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดตกลง
กัน   
  4. หมวด 2 วิธีระงับขอพิพาทแรงงาน กําหนดใหเม่ือมีขอพิพาทแรงงานเกิดข้ึน ฝายแจงขอ
เรียกรองตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทราบภายใน 48 ชั่วโมง นับแตพนกําหนดเวลา
หรือนับแตเวลาท่ีตกลงกันไมได กรณีขอพิพาทแรงงานท่ีตกลงกันไมได ท้ังสองฝายอาจตกลงกันใหพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานดําเนินการไกลเกลี่ยตอไป หรือนําขอพิพาทนั้นไปเจรจาตกลงกันเอง หรือตั้งผูชี้ขาดขอ
พิพาทแรงงาน หรือปดงานหรือนัดหยุดงานโดยไมขัดตอกฎหมายก็ได นอกจากนี้ไดกําหนดใหกิจการบางประเภท
เม่ือมีขอพิพาทแรงงานท่ีตกลงกันไมได ตองสงขอพิพาทแรงงานใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธชี้ขาด อาทิ 
กิจการไฟฟา กิจการประปา กิจการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง รวมท้ังกิจการท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงานเห็นวาขอพิพาทแรงงานท่ีตกลงกันไมไดนั้นอาจมีผลกระทบตอเศรษฐกิจท่ีสงผลตอความม่ันคงของประเทศ 
หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน  
  5. หมวด 3 การปดงานและการนัดหยุดงาน กําหนดใหนายจางอาจปดงาน หรือลูกจางอาจนัด
หยุดงานได  แตจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดไว   
  6. หมวด 4 คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ กําหนดองคประกอบ วิธีการไดมา วาระการดํารง
ตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ โดยใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธมี
อํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการวินิจฉัยขอพิพาทแรงงาน การชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน เสนอความเห็นเก่ียวกับการ
เรียกรอง การเจรจา การระงับขอพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงานและการปดงานตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย  
   7. หมวด 5 คณะกรรมการสงเสริมการแรงงานสัมพันธ กําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมการ
แรงงานสัมพันธเพ่ิมเติมข้ึนมาเพ่ือทําหนาท่ีเสนอนโยบายและยุทธศาสตรในการสงเสริม ปองกันและแกไขปญหา
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ดานแรงงานสัมพันธตอรัฐมนตรี และเสนอความเห็นในการปรับปรุงกฎหมายแรงงานสัมพันธตอคณะรัฐมนตรี 
รวมท้ังออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ ตอรัฐมนตรี  
  8. หมวด 6 คณะกรรมการลูกจาง กําหนดใหมีคณะกรรมการลูกจางเพ่ือทําหนาท่ีประชุมหารือ
กับนายจางเพ่ือจัดสวัสดิการแกลูกจาง กําหนดขอบังคับในการทํางานพิจารณาคํารองทุกขของลูกจาง ตลอดจน
หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในสถานประกอบกิจการ   
  9. หมวด 7 สมาคมนายจาง หมวด 8 สหภาพแรงงาน และหมวด 9 สหพันธนายจางและ
สหพันธแรงงาน กําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการจัดตั้ง การเขาเปนสมาชิก และการดําเนินกิจการของสมาคม
นายจาง สหภาพแรงงาน สหพันธนายจาง สหพันธแรงงาน สภาองคการนายจางและสภาองคการลูกจาง โดย
สมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน สหพันธนายจาง สหพันธแรงงานมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพ่ือแสวงหาและ
คุมครองผลประโยชนเก่ียวกับสภาพการจางใหแกสมาชิกและสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนายจางและลูกจาง   
  10. หมวด 10 การกระทําอันไมเปนธรรม กรณีท่ีถือวาเปนการกระทําอันไมเปนธรรม หาม
นายจางกระทําตอลูกจาง เชน การเลิกจางหรือกระทําการใด ๆ อันอาจเปนผลใหลูกจางไมสามารถทนทํางานอยู
ตอไปไดเพราะเหตุท่ีลูกจางกําลังรวมกันจัดตั้งสหภาพแรงงาน กําลังจะเขาเปนสมาชิกหรือเปนกรรมการของ
สหภาพแรงงาน เปนตน  
  11. หมวด 11 บทกําหนดโทษ กําหนดโทษทางอาญาตอผู ท่ีกระทําฝาฝนบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ไมวาจะเปนนายจาง ลูกจาง ผูแทนนายจาง ผูแทนลูกจาง ท่ีปรึกษานายจาง ท่ีปรึกษาลูกจาง ผูชี้
ขาดขอพิพาทแรงงาน สมาคมนายจางสหภาพแรงงาน หรือผูชําระบัญชีก็ตาม และใหอธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานมีอํานาจเปรียบเทียบปรับไดสําหรับความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว  
 
2. เรื่อง รางพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้ 
   1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข
เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นและขอสังเกตของกระทรวง
พาณิชยและกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  
   สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  รางพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้  

ประเด็น สาระสําคัญ 
1. วันบังคับใช  ใหพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ

แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   
2. บทนิยาม  เพ่ิมนิยามเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาอนุญาต ไดแก คําวา 

“กระบวนการพิจารณาอนุญาต” “ผูเชี่ยวชาญ” “องคกรผูเชี่ยวชาญ” 
“หนวยงานของรัฐ” “องคกรเอกชน” เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติ  
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3. เพ่ิมหมวด 1/1 กระบวนการ
พิจารณาอนุญาต  

- กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจข้ึนบัญชี
ผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนท้ังใน
และตางประเทศ ซ่ึงทําหนาท่ีในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การ
ตรวจวิเคราะห การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑอาหาร  
- กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการอาหารมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขเก่ียวกับการไดมาซ่ึงผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของ
รัฐ หรือองคกรเอกชนท้ังในและตางประเทศ อัตราคาข้ึนบัญชีสูงสุดและ
คาข้ึนบัญชีท่ีจะจัดเก็บจากผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของ
รัฐ หรือองคกรเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังอัตรา
คาใชจายสูงสุดและคาใชจายท่ีจะจัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑอาหาร  
- กําหนดใหคาข้ึนบัญชีและคาใชจายท่ีจัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหเปนเงินของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหนวยงานท่ี
ไดรับมอบหมาย โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน และใหใชจาย
เพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีกําหนด  

4. การผลิตเพ่ือการสงออก  - กําหนดใหผูรับอนุญาตผลิตเพ่ือการสงออก ตองรายงานขอมูลเก่ียวกับ
อาหารนั้นใหผูอนุญาตทราบ รวมท้ังจัดเก็บเอกสารหรือหลักฐานเก่ียวกับ
ขอกําหนดของประเทศผูซ้ือหรือผูสั่งซ้ือ เพ่ือใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ  

5. กําหนดลักษณะของอาหารไม
บริสุทธิ์ และแกไขบทกําหนดโทษ
เกี่ยวกับอาหารท่ีหามผลิต นําเขาหรือ
จําหนายใหมีอัตราโทษท่ีเหมาะสมกับ
ปจจุบัน  

- กําหนดลักษณะของอาหารไมบริสุทธิ์เพ่ิมเติม โดยกําหนดใหอาหารท่ี
มียาหรือสิ่งท่ีนาจะเปนอันตรายแกสุขภาพเจือปนอยูดวย เปนอาหารไม
บริสุทธิ์  
- แกไขบทกําหนดโทษเก่ียวกับการผลิต นําเขาหรือจําหนายอาหารไม
บริสุทธิ์ อาหารปลอม และอาหารผิดมาตรฐาน เพ่ือใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน  

6. การควบคุมและกํากับดูแลการ
โฆษณาอาหาร  

- ใหผูอนุญาต (เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซ่ึง
เลขาธิการฯ มอบหมาย) มีอํานาจออกคําสั่งใหผูทําการโฆษณา ผูผลิต 
ผูนําเขา หรือผูจําหนายอาหารดําเนินการแลวแตกรณี กรณีผูอนุญาตเห็น
วาการโฆษณาอาหารเปนการโฆษณาท่ีใชขอความท่ีไมเปนธรรมตอ
ผูบริโภคหรือเปนขอความท่ีอาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมสวนรวม เชน 
ขอความท่ีเปนความเท็จหรือเกินความจริง ขอความท่ีแสดงสรรพคุณอัน
ทําใหเขาใจวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรคหรืออาการ
ของโรค  
- การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และอายุใบอนุญาตโฆษณาอาหาร 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด  



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวม โดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                          วนัที ่ 5 กมุภาพนัธ ์2562  6 

- ผูไดรับอนุญาตใหโฆษณาอาหาร ตองโฆษณาตามรายละเอียดและ
เง่ือนไขท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น  
- ใหผูอนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งใหผูทําการโฆษณา ผูผลิต ผูนําเขา หรือผู
จําหนายอาหารดําเนินการแกไขการดําเนินการกับโฆษณาอาหารท่ีไม
ปฏิบัติตามกฎหมาย เชน ใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา ให
โฆษณาเพ่ือแกไขความเขาใจผิดของประชาชน สั่งงดการผลิต การนําเขา 
หรือการจําหนายอาหาร ท่ีคณะกรรมการเห็นวาไมมีคุณประโยชน 
คุณภาพ หรือสรรพคุณตามท่ีโฆษณา  

7. การดําเนินการกับของกลางท่ีไม
ถูกตองตามกฎหมาย  

ใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งทําลายหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดกับของ
กลางท่ีไมถูกตองตามกฎหมายตามท่ีเห็นสมควร โดยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการอาหารกําหนด  

8. อํานาจเปรียบเทียบปรับ  ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย มี
อํานาจเปรียบเทียบปรับผูกระทําความผิดกรณีท่ีมีโทษปรับสถานเดียว 
หรือมีโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  

9. บทเฉพาะกาล  - ใบอนุญาตโฆษณาอาหารท่ีออกตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
และยังมีผลใชบังคับอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชได
ตอไป จนกวาใบอนุญาตโฆษณานั้นจะสิ้นอายุ  
- คําขออนุญาต คําขอประเมินเอกสารวิชาการ หรือคําขอใด ท่ีไดยื่นไว
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และยังอยูในระหวางการพิจารณา
เปนคําขอตามพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนในกรณีท่ีคําขอใดมีขอแตกตางไป
จากคําขอตามพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการใหเปนไปตามดวย  
- ใหดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบใหแลวเสร็จ
ภายในสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากไมสามารถ
ดําเนินการได ใหรัฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการไดตอ
คณะรัฐมนตรี  

 
3. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน 
(องคการมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) (บจธ.) เสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหแกไขตามมติท่ีประชุมซ่ึงรองนายกรัฐมนตรี (นาย
วิษณุ เครืองาม) เปนประธาน เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2562 แลวดําเนินการตอไปได และใหสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
    ท้ังนี้ ในการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) นั้น พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 ไดกําหนดใหยุบเลิกเม่ือพนกําหนด 5 ป นับ
แตวันท่ีพระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน 
(องคการมหาชน) ฉบับท่ี 2 ใหขยายระยะการดําเนินการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) 
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ออกไปอีก รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 8 ป (ครบระยะเวลายุบเลิกในวันท่ี 7 มิถุนายน 2562) การขอขยายระยะเวลาการ
ดําเนินการในครั้งนี้จึงเปนครั้งท่ี 2 โดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) ขอขยายระยะเวลา
ดําเนินการออกไปอีก 3 ป นับแตวันท่ี 8 มิถุนายน 2562 (ครบกําหนดในวันท่ี 7 มิถุนายน 2565) รวมระยะเวลา
การดําเนินงานท้ังสิ้น 11 ป นอกจากนี้ ไดขอแกไขการกําหนดอายุข้ันสูงของประธานกรรมการ กรรมการผูแทน
องคกรชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน จากเดิม มีอายุไมเกิน 65 ป
บริบูรณ เปน ไมเกิน 70 ปบริบูรณ รวมท้ังกําหนดใหประธานกรรมการ กรรมการผูแทนองคกรชุมชน และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงดํารงตําแหนงอยูกอนวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับอยูในตําแหนงจนกวาจะครบวาระท่ีไดรับ
แตงตั้ง เนื่องจากสถาบันฯ มีความจําเปนตองดําเนินงานตามภารกิจท่ีอยูในโครงการตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือให
เกษตรกรและผูยากจนไดรับประโยชนจากการดําเนินงานของสถาบันฯอันจะเปนประโยชนตอการแกไขปญหา
ความเหลื่อมล้ําในการถือครองท่ีดินของประเทศตอไปและเพ่ือใหการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบันฯ 
เปนไปอยางตอเนื่อง สามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีตอไปได 
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา  
   1. แกไขการกําหนดอายุข้ันสูงของประธานกรรมการ กรรมการผูแทนองคกรชุมชน และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จากเดิม มีอายุไมเกิน 65 ปบริบูรณ เปน ไมเกิน 70 ปบริบูรณ  
   2. แกไขระยะเวลาการยุบเลิก บจธ. จากเดิม เม่ือพนกําหนดระยะเวลา 8 ป นับแตวันท่ีพระราช
กฤษฎีกามีผลใชบังคับ (ใชบังคับวันท่ี 8 มิถุนายน 2559 ครบกําหนด 8 ปวันท่ี 7 มิถุนายน 2562) เปน “พน
กําหนดระยะเวลา 3 ป นับแตวันท่ี 8 มิถุนายน 2562”   
   3. กําหนดใหประธานกรรมการ กรรมการผูแทนองคกรชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการ บจธ. ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูกอนวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับอยูในตําแหนงจนกวาจะครบวาระท่ี
ไดรับแตงตั้ง  
 
4. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ)  
  คณะรัฐมนตรี มีมติอนุ มั ติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ (สม.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรวมพิจารณา
รางพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้กับรางพระราชกฤษฎีกาฯ ท่ีเปนเรื่องทํานองเดียวกันซ่ึงอยูระหวางสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาใหเปนฉบับเดียว แลวดําเนินการตอไปได  
   สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให สม. เปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  
พ.ศ. 2539 เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีของ สม. ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีโดยสุจริตไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาว  
 
5. เรื่อง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงราง
กฎกระทรวงดังกลาว ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป   
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  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  ปรับปรุงการแบงสวนราชการกรมบัญชีกลาง ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ดังนี้  
 

การแบงสวนราชการปจจุบัน การแบงสวนราชการท่ีขอปรับปรุง 
ก. ราชการบริหารสวนกลาง  
1. สํานักงานเลขานุการกรม 
2. กองกฎหมาย 
3. กองการเงินการคลังภาครัฐ 
4. กองการเจาหนาท่ี  
5. กองการพัสดุภาครัฐ 
6. กองกํากับและพัฒนาระบบเงินนอก
งบประมาณ  
7. กองคดี 
8. กองคาตอบแทนและประโยชนเก้ือกูล 
9. กองตรวจสอบภาครัฐ 
10. กองบัญชีภาครัฐ 
11. กองบริหารการเบิกจายเงินเดือน คาจาง 
บําเหน็จบํานาญ 
12. กองบริหารการรับ – จายเงินภาครัฐ  
13. กองแผนงาน 
14. กองระบบการคลังภาครัฐ 
15. กองละเมิดและแพง 
16. กองสวัสดิการรักษาพยาบาล 
17. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
18. สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการคลังและ
บัญชีภาครัฐ 
19.-27. สํานักงานคลังเขต 1-9 ตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด  
ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค สํานักงานคลัง
จังหวัด   

 
1. สํานักงานเลขานุการกรม (คงเดิม)  
2. กองกฎหมาย (คงเดิม) 
3. กองการเงินการคลังภาครัฐ (คงเดิม) 
4. กองการพัสดุภาครัฐ (คงเดิม) 
5. กองกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ (คงเดิม) 
6. กองคดี (คงเดิม)  
7. กองความรวมมือและความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐ (เพ่ิมเติม)  
8. กองคาตอบแทนและประโยชนเก้ือกูล (คงเดิม)  
9. กองตรวจสอบภาครัฐ (คงเดิม)  
10. กองบริหารการเบิกเงินจายเงินเดือน คาจาง บําเหน็จบํานาญ 
(คงเดิม)  
11. กองบริหารการรับ – จายเงินภาครัฐ (คงเดิม) 
12. กองบริหารทรัพยากรบุคคล (เปลี่ยนชื่อจาก กองการ
เจาหนาท่ี) 
13. กองบัญชีภาครัฐ (คงเดิม)  
14. กองยุทธศาสตรและแผนงาน (เปลี่ยนชื่อจากกองแผนงาน)  
15. กองระบบการคลังภาครัฐ (คงเดิม)  
16. กองระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐและราคากลาง (เพ่ิมเติม) 
 
17. กองละเมิดทางแพง (คงเดิม)  
18. กองสวัสดิการรักษาพยาบาล (คงเดิม)  
19. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (เปลี่ยนชื่อจาก
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
20. สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการคลังและบัญชีภาครัฐ (คงเดิม)  
21.-29. สํานักงานคลังเขต 1 – 9 ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(คงเดิม)  
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6. เรื่อง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง            
พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสง                      
รางกฎกระทรวงดังกลาว ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอไป  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  ปรับปรุงการแบงสวนราชการกรมศุลกากร ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศุลกากร 
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 ดังนี้  

การแบงสวนราชการปจจุบัน การแบงสวนราชการท่ีขอปรับปรุง 
1. สํานักบริหารกลาง 
2. ดานศุลกากร ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด  
3. สํานักกฎหมาย 
4. สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ ตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 
5. สํานักงานศุลกากรตรวจของผูโดยสารทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ 
6. สํานักงานศุลกากรตรวจสินคา ทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ 
7. สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาลาดกระบัง 
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด  
8. สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  
9. สํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง ตามท่ี
รัฐมนตรปีระกาศกําหนด  
10 . – 13. สํานักงานศุลกากรภาคท่ี 1 – 4 
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด  
14. สํานักตรวจสอบอากร  
15. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
16. สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  
17. สํานักแผนและการตางประเทศ 
18. สํานักพิกัดอัตราศุลกากร  
19. สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
20. สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร 
21. สํานักสืบสวนและปราบปราม  

สํานักงานเลขานุการกรม (เปลี่ยนชื่อ) 
ดานศุลกากร ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด (คงเดิม)  
กองกฎหมาย (คงเดิม) 
สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด (คง
เดิม) 
สํานักงานศุลกากรตรวจของผูโดยสาร  
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (คงเดิม)  
สํานักงานศุลกากรตรวจสินคา ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (คงเดิม)  
สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาลาดกระบัง ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด (คงเดิม)  
สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด (เปลี่ยนชื่อ)  
สํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด (คงเดิม) 
สํานักงานศุลกากร ภาคท่ี 1 – 4 ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(คงเดิม)  
กองตรวจสอบอากร (เปลี่ยนชื่อ)  
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนชื่อ) 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล (เปลี่ยนชื่อ) 
กองยุทธศาสตรและแผนงาน (เปลี่ยนชื่อ) 
กองพิกัดอัตราศุลกากร (เปลี่ยนชื่อ) 
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (เปลี่ยนชื่อ)  
กองสิทธิประโยชนทางภาษีอากร (เปลี่ยนชื่อ) 
กองสืบสวนและปราบปราม (เปลี่ยนชื่อ) 
สํานักงานศุลกากรทาอากาศยานดอนเมือง  
กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลการนําเขา 
สงออก และโลจิสติกส (ตั้งใหม)  
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7. เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยท่ีปรึกษาผูตรวจ
ราชการภาคประชาชน พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไปประกอบการตรวจพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได ท้ังนี้ ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับ
ความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไปดวย 
  สาระสําคัญของรางระเบียบ 
  1. กําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ประกอบดวย 
หัวหนาผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเปนประธาน หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง หรือท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนเปนกรรมการ ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนกรรมการ
และเลขานุการ และเจาหนาท่ีสํานักตรวจราชการท่ีผูอํานวยการสํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย จํานวน 2 คน เปนผูชวยเลขานุการ มีอํานาจหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ การไดมา 
และการทําหนาท่ีท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน (ทปษ. ภาคประชาชน) วางแนวทางปฏิบัติงานของ ทปษ. 
ภาคประชาชน เพ่ือการมีสวนรวมกับกลไกการตรวจราชการอยางมีประสิทธิภาพ พิจารณาและจัดทําบัญชีรายชื่อผู
มีคุณสมบัติเพ่ือเสนอชื่อเปน ทปษ. ภาคประชาชน และ เสนอความเห็นตอปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในการ
ปฏิบัติงานของ ทปษ. ภาคประชาชน เปนตน  
   2. กําหนดใหในจังหวัดหนึ่งใหมี ทปษ. ภาคประชาชน จํานวน 4 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานวิชาการ ดานละไมเกิน 3 คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยมีหนาท่ี
ใหคําปรึกษา ขอมูล ขอเท็จจริง และประเด็นปญหาในพ้ืนท่ีแกผูตรวจราชการในเรื่องท่ีตรวจราชการหรือตามท่ี
ไดรับการประสานงาน เขารวมการตรวจราชการกับผูตรวจราชการตามท่ีไดรับการประสานงาน นํานโยบายและ
ผลงานของหนวยงานท่ีไดรับจากการเขารวมการตรวจราชการเผยแพรประชาสัมพันธใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับ
ทราบ และรับฟงขอมูลยอนกลับเสนอตอผูตรวจราชการ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูตรวจราชการมอบหมาย  
  3. กําหนดให สปน. จัดทําการประเมิน ทปษ. ภาคประชาชน เพ่ือพัฒนากลไก ทปษ. ภาค
ประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน และใหนาํผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  
  4. กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติหนาท่ีและจริยธรรมของ ทปษ. ภาคประชาชน  
  5. กําหนดให สปน. จัดทําขอมูลสารสนเทศของ ทปษ. ภาคประชาชน รวมท้ังสงเสริมสนับสนุน
และพัฒนากลไก ทปษ. ภาคประชาชน ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการตรวจราชการอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
  6. กําหนดใหจังหวัด สวนราชการระดับจังหวัด และอําเภอหรือเขต ใหความรวมมือและสนับสนุน 
ทปษ. ภาคประชาชนในการปฏิบัติภารกิจตามหนาท่ี   
  7. กําหนดใหผูตรวจราชการสนับสนุนกลไก ทปษ. ภาคประชาชนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
ตรวจราชการ เพ่ือสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
 
 
 



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวม โดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                          วนัที ่ 5 กมุภาพนัธ ์2562  11 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
8. เรื่อง ขอเสนอใหปลากัดไทยเปนสัตวน้ําประจําชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหปลากัดไทยเปนสัตวน้ําประจําชาติ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (กษ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานวา 
  คณะกรรมการนโยบายการประมงแหงชาติ ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่น
ตอง) เปนประธาน ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2560 เห็นชอบการประกาศใหปลา
กัดเปนสัตวน้ําประจําชาติ และใหนําเรื่องดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป ซ่ึงคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ                    
(รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เปนประธานกรรมการ) พิจารณาความเหมาะสมของขอเสนอดังกลาวใน 
มิติตาง ๆ แลวเห็นวา มิติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร กระทรวงวัฒนธรรมไดประกาศข้ึนทะเบียนใหปลากัดเปน
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติแลว มิติดานประโยชนใชสอย ปลากัดไทยไดกอใหเกิดประโยชนใชสอยในหลาย
ประการ โดยเฉพาะดานการสงเสริมการเพาะเลี้ยง และการสรางนวัตกรรมดานการเพาะพันธุ ซ่ึงนําไปสูการคาเชิง
พาณิชยและกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล นอกจากนี้ ก็ยังสามารถนําไปใชเปนสัญลักษณการ
ประมงเพ่ือสะทอนความเปนไทยได และมิติดานความเปนเจาของและความมีเอกลักษณเฉพาะตัว “ปลากัด
ไทย” (ชื่อวิทยาศาสตร Betta splendens) นั้น เปนท่ีรูจักในระดับสากล ผานชื่อ “Siamese Fighting Fish” 
หรือ “Siamese Betta” จึงเปนเครื่องสะทอนอยางชัดเจนวา ปลากัดไทยนั้น มีตนกําเนิดมาจากไทย และสามารถ
ใชเปนเครื่องพิสูจนความเปนเจาของได จึงเห็นควรใหใชเหตุผลนี้ประกาศให “ปลากัดไทย” เปนสัตวน้ําประจําชาติ
เพ่ือแสดงความเปนเจาของตอไป 
 
9. เรื่อง  การปรับโครงสรางอัตราเงินเดือนและปรับเพ่ิมเงินเดือนของพนักงานธนาคารออมสิน พนักงาน
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบการปรับโครงสรางอัตราเงินเดือนพนักงานธนาคารออมสิน ตามมติคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ (ครรส.) ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 และธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ (ธ.ก.ส.) และธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) ตามมติ ครรส. ครั้งท่ี 5/2561 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 
ท้ังนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 
  2. เห็นชอบการปรับเพ่ิมเงินเดือนของพนักงานธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และ ธอส. โดยใหปรับเพ่ิม
เงินเดือนพนักงานท่ียังไมถึงอัตราข้ันตํ่าของกระบอกเงินเดือนใหไดรับในอัตราข้ันต่ําในลําดับแรก และปรับเพ่ิม
เงินเดือนเพ่ือชดเชยพนักงานท่ีไดรับผลกระทบจากการท่ีพนักงานไดรับการปรับเงินเดือนเขาสูระดับข้ันต่ํา โดยให
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาแนวทางการชดเชยผูไดรับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนเขาสูระดับข้ันต่ําได
ตามแนวทางท่ีเหมาะสม โดยรวมแลวไมเกินรอยละ 1 ของฐานเงินเดือนพนักงาน ท้ังนี้ ใหปรับเพ่ิมไดเพียงครั้ง
เดียวตามมติ ครรส. 
  3. การขอปรับโครงสรางอัตราเงินเดือนและการขอปรับเพ่ิมเงินเดือนในแตละครั้งจะตองเวน
ระยะเวลาไมนอยกวา 2 ปข้ึนไป โดยมิใหนําเหตุแหงการปรับเงินเดือนของขาราชการมาเปนประเด็นในการ
พิจารณา 



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวม โดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                          วนัที ่ 5 กมุภาพนัธ ์2562  12 

  สาระสําคัญของเรื่อง 
  เรื่องนี้เปนการปรับปรุงสภาพการจางท่ีเก่ียวกับการเงิน ของพนักงานธนาคารออมสิน พนักงาน
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) ซ่ึงตาม
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 มาตรา 13 วรรคสาม บัญญัติใหในกรณีท่ีรัฐวิสาหกิจใด 
เห็นสมควรปรับปรุงสภาพการจางท่ีเก่ียวกับการเงินท่ีอยูนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวตามมาตรา 13 (2) จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ (ครรส.) และคณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินการได 
โดย ครรส. ไดเห็นชอบในเรื่องนี้แลวในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 และ ครั้งท่ี 
4/2561 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 
  กระทรวงการคลังแจงวา ภายหลังจากท่ีมีการปรับโครงสรางอัตราเงินเดือนในครั้งนี้ ท้ัง 3 
ธนาคารมีแผนจะใชเงินรายไดของตนเองเพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานท่ีเพ่ิมข้ึน จึงไมเปนภาระงบประมาณ
แผนดิน ซ่ึงเงินรายไดดังกลาวจะนํามาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในการสรางรายไดมา
ชดเชยและการลดคาใชจายในการดําเนินการ โดยไมผลักภาระใหแกผูใชบริการ 
 
10. เรื่อง โครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาสวนภูมิภาคสาขากันตัง (ควนกุน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้ 
  1. เห็นชอบแผนงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาสวนภูมิภาค 
สาขากันตัง (ควนกุน) (ฉบับปรับปรุง) วงเงินลงทุน โครงการ 29.579 ลานบาท ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ 
และใหกระทรวงมหาดไทย (การประปาสวนภู มิภาค) รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงการคลัง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
  2. ใหกระทรวงมหาดไทย โดยการประปาสวนภูมิภาคไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2530 (เรื่อง การจําแนกเขตการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีปาชายเลนประเทศ
ไทย) วันท่ี 23 กรกฎาคม 2534 (เรื่อง รายงานการศึกษาสถานภาพปจจุบันของปาไมชายเลน และปะการังของ
ประเทศ) และวันท่ี 22 สิงหาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ เรื่อง การแกไขปญหาการ
จัดการพ้ืนท่ีปาชายเลน) เปนกรณีเฉพาะราย ท้ังนี้ ในสวนของการปลูกปาทดแทน ใหกระทรวงมหาดไทย (การ
ประปาสวนภูมิภาค) ดําเนินการใหถูกตอง เปนไปตามนัยระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงวาดวยการ
ปลูกและบํารุงปาชายเลนทดแทนเพ่ือการอนุรักษหรือรักษาสภาพแวดลอม กรณีการดําเนินโครงการใด ๆ ของ
หนวยงานของรัฐท่ีมีความจําเปนตองเขาใชประโยชน ในพ้ืนท่ีปาชายเลน พ.ศ. 2556 อยางเครงครัด 
  3. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง) 
ดําเนินการตามความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. เรื่องนี้เดิมคณะรัฐมนตรีเคยมีมติ (7 เมษายน 2558) เห็นชอบการดําเนินโครงการปรับปรุง
กิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาสวนภูมิภาคสาขากันตัง (ควนกุน) วงเงิน 49 ลานบาท (ใชเงิน
อุดหนุน รอยละ 100) ซ่ึงตามแผนการดําเนินงานของโครงการดังกลาวจะมีการกอสรางระบบผลิตน้ําขนาด 200 
ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง พรอมกอสรางระบบจายน้ําเพ่ือจายน้ําใหบริการชุมชนเทศบาลตําบลควนกุนและชุมชน
องคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว แตเนื่องจากในป 2559 เกิดสถานการณภัยแลงในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีโครงการ
ดังกลาวจะใหบริการน้ําประปาตอประชาชน การประปาสวนภูมิภาค จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงาน 
โดยเปลี่ยนเปนดําเนินการกอสรางระบบผลิตน้ํา แบบ Mobile ขนาด 100 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ข้ึนมาแทนเพ่ือ
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แกปญหาปญหาดังกลาวกอน โดยเปนการใชงบประมาณของการประปาสวนภูมิภาคในการดําเนินงานเองท้ังหมด 
ท้ังนี้ การประปาสวนภูมิภาคพิจารณาแลวเห็นวาระบบผลิตน้ําแบบ Mobile ขนาด 100 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง 
สามารถรองรับความตองการใชน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคตไดเพียงพอ จึงไมมีความจําเปนตองกอสรางระบบผลิตน้ํา
ขนาด 200 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ตามแผนงานเดิมแลว ดังนั้น การประปาสวนภูมิภาคจึงปรับปรุงรายละเอียด
แผนงานของโครงการดังกลาวใหม โดยสรุป ดังนี้ 
  1. วัตถุประสงค เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบจายน้ําประปาใหสามารถบริการน้ําประปาแก
ประชาชนเพ่ือกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค และเพ่ือสงเสริมสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานของประชาชนใหดียิ่งข้ึน 
  2. ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน คาดวาจะใชระยะเวลาดําเนินโครงการประมาณ 2 ป  
  3. ความพรอมดานท่ีดิน กําหนดใหดําเนินการกอสรางในท่ีดินเดิม 
  4. ผลตอบแทนทางการเงิน 
   - กรณีคาน้ําคงท่ี โดยไมมีการปรับคาน้ําตลอดอายุโครงการ 25 ป จะมีผลตอบแทน ตาม
มูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ 2.658 ลานบาท 
   - กรณีไดปรับอัตราคาน้ํา ในอัตรารอยละ 3 ตอป โดยปรับทุก ๆ 3 ป จะมีผลตอบแทน
ตามมูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ 18.210 ลานบาท 
  5. ความเส่ียงโครงการ 
   - การประปาสวนภูมิภาคไดมีมาตรการปองกันความเสี่ยงในกรณีมีแนวโนมวิกฤติน้ําจาก
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ี รวมท้ังมีการประสานงานกับผูนําชุมชนและผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีถึงแผนงานขางตนแลว 
   - ไมเขาขายประเภทโครงการท่ีตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
แตในชวงการกอสรางจะมีการวางทอจายน้ําตามแนวเขตทางถนน และอาจมีการวางทอในเขตท่ีชุมชนหนาแนน ซ่ึง
อาจมีผลกระทบในเรื่องฝุนละอองจากการจราจร และการขุดดิน การประปาสวนภูมิภาคไดมีมาตรการในการ
ปองกันความเสี่ยง โดยประกาศใหประชาชนในพ้ืนท่ีทราบลวงหนา และประสานงานกับหนวยงานทองถ่ินอยาง
ตอเนื่อง 
 
11.  เรื่อง  โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (Advanced Metering Infrastructure : AMI) สําหรับผูใช
ไฟฟารายใหญ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้  

1. อนุมัติใหการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ดําเนินโครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ  
(Advanced Metering Infrastr1ucture : AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญวงเงินลงทุนรวม 1,810 ลานบาท โดย
ใชเงินกูในประเทศ จํานวน 1,357 ลานบาท (รอยละ 75) และเงินรายได กฟภ. จํานวน 453 ลานบาท (รอยละ 25)  

2. เห็นชอบให กฟภ. กูเงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน 1,357 ลานบาท เพ่ือเปนเงิน 
ลงทุนของโครงการดังกลาว โดย กฟภ. จะทยอยดําเนินการกูเงินตามความจําเปนจนกวางานจะแลวเสร็จ 

สาระสําคัญของเรื่อง 
มท. รายงานวา  
1. ปจจุบันโครงการพัฒนาการอานหนวยไฟฟาอัตโนมัติ (AMR) ระยะท่ี 2 ใหกับผูใชไฟฟาราย

ใหญ  
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จํานวน 50,000 ราย ไดดําเนินการเสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอย แตยังมีผูใชไฟฟารายใหญท่ีเกิดใหมเพ่ิมข้ึนทุกป และ
ระบบมิเตอรการอานหนวยไฟฟาอัตโนมัติ (AMR)  มีการใชงานมาแลวประมาณ 10 ป ทําใหเกิดขอจํากัดในการใช
งาน ไดแก ความจุของฐานขอมูลไมสามารถรองรับการเก็บขอมูลไดเพียงพอ สงผลใหการใชงานตาง ๆ ทํางานไดชา
ลง จําเปนตองตัดการทํางานบางสวนออกไป และระบบพัฒนาการอานหนวยไฟฟาอัตโนมัติ (AMR)  ปจจุบัน
รองรับการทํางานของมิเตอรจากผูผลิตรายเดียว สงผลใหการจัดซ้ือมิเตอรเพ่ือทดแทนมิเตอรเดิมท่ีชํารุดตองจัดซ้ือ
ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนั้น กฟภ. จึงไดจัดทําโครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟาราย
ใหญ  โดยใชโปรโตคอลกลางในการเชื่อมตอระหวางระบบกับมิเตอรท่ีเปนไปตามมาตรฐานสากล  ทําใหสามารถใช
งานรวมกับมิเตอรไดหลายผูผลิต นอกจากนี้ในสวนของระบบคอมพิวเตอรยังถูกออกแบบใหสามารถรองรับการ
ทํางานของมิเตอรไดถึง 300,000 ชุด  ทําใหสามารถรองรับมิเตอรท้ังหมดของโครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ 
(AMI)  และโครงการพัฒนาการอานหนวยไฟฟาอัตโนมัติ (AMR)  ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 (จํานวน 95,250 ชุด) 
ท้ังยังรองรับผูใชไฟฟารายใหมท่ีเกิดข้ึนในอนาคต  พรอมท้ังไดจัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ดังกลาว  

2. สาระสําคัญของโครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI)  สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ  
 2.1 วัตถุประสงค เพ่ือขยายผลและติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI)  สําหรับผูใช 
ไฟฟารายใหญใหครอบคลุมท่ัวประเทศ และสรางความม่ันใจ และพึงพอใจในการอานหนวยไฟฟาท่ีถูกตอง แมนยํา 
รวดเร็ว อีกท้ังเปนการสรางภาพลักษณดานความโปรงใส การปฏิบัติงานท่ีดี และดานการบริหารงานท่ีดีของ กฟภ.  
 2.2 เปาหมายและพ้ืนท่ีดําเนินการ  ติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟา               
รายใหญ จํานวน 70,000 ชุด ใหกับผูใชไฟฟารายใหญท่ัวประเทศ ยกเวนผูใชไฟฟาติดต้ังมิเตอรตามโครงการ
พัฒนาการอานหนวยไฟฟาอัตโนมัติสําหรับผูใชไฟฟารายใหญ (AMR)  ระยะท่ี 1 และ 2 แลว  

2.3 หลักเกณฑการคัดเลือกผูใชไฟฟารายใหญเขารวมโครงการ  
   1) กลุมผูใชไฟฟาในเขตนิคมอุตสาหกรรมทุกรายเปนลําดับแรก 
   2) กลุมผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม นอกนิคมอุตสาหกรรม ท่ีติดตั้งหมอ
แปลงขนาด 100 KVA  ข้ึนไป  
   3) กลุมผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม นอกนิคมอุตสาหกรรม ท่ีมีการใชไฟฟา
ตั้งแต 30 kW ข้ึนไป  
   4) กลุมผูใชไฟฟารายใหม ท่ียังไมไดติดตั้งมิเตอรตามโครงการพัฒนาการอานหนวยไฟฟา
อัตโนมัติสําหรับผูใชไฟฟารายใหญ (AMR) ระยะท่ี 1 และ 2  
 2.4 ปริมาณงาน  

1) ติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะและอุปกรณประกอบ 70,000 ชุด  
2) ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร 1 ระบบ 
3) ติดตั้งระบบโครงขายสื่อสาร 1 ระบบ  

 2.5  ระยะเวลาดําเนินการ  5 ป (พ.ศ. 2562 – 2566)  
 2.6 แผนการดําเนินงาน ตามแผนงานโครงการจะดําเนินการระหวางป 2562 – 2566 โดย 
ปแรกจะเปนการเตรียมดําเนินการ สวน 4 ปหลังจะเปนการดําเนินการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) จํานวน 
70,000 ราย และประเมินผลโครงการ  

1) การบริหารโครงการ กฟภ. จะเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามโครงการ โดย
จะจัดตั้งสํานักงานโครงการซ่ึงจะประสานกับฝายตาง ๆ และการไฟฟาจังหวัดท่ี
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เก่ียวของ เพ่ือทําการออกแบบระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI)  กําหนดรายละเอียด 
และดําเนินการติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะตามโครงการ  

2) การจัดซ้ือ กฟภ. จะดําเนินการประกวดราคาภายในประเทศ (Local Competition  
Bidding)  โดยปฏิบัติตามขอกําหนดในการจัดซ้ือของ กฟภ. และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ  
 2.7 ผลตอบแทนของโครงการ โดยศึกษาผลตอบแทนทางการเงิน (ตลอดายุโครงการ 5 ป) 
ดานคาใชจาย ดานผลตอบแทน (รายได และมูลคาทรัพยสินคงเหลือ) และศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร 
(Economic Benefit) ไดแก การลดคาใชจาย การจดหนวยพลังงานไฟฟา ลดการสูญเสียจากการละเมิดการใช
ไฟฟา และการลดความตองการกําลังไฟฟาสูงสุด มูลคาทางเศรษฐศาสตร ตนทุนทางเศรษฐศาสตร (Economic 
Costs)   
 3. ผลกระทบดานสังคมและส่ิงแวดลอม  
  พ้ืนท่ีสําหรับการดําเนินการตามแผนงานฯ  ไมตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (Environment Impact Assessment : EIA) และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 
(Initial Environment Examination : IEE) เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามแผนงานท่ีตั้งไว  กฟภ. จะเรง
ดําเนินการติดตั้งมิเตอรอยางรอบคอบ และประชาสัมพันธใหผูใชไฟฟาทราบอยางท่ัวถึงกอนการดําเนินงาน   
 
12. เรื่อง โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟาใหเกาะตาง ๆ (เกาะปนหยี จังหวัดพังงา) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบดังนี้ 
  1. อนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้ 
   1.1 อนุมัติใหการไฟฟาสวนภุมิภาค (กฟภ.) ยกเลิกการดําเนินโครงการขยายเขตติดตั้ง
ระบบไฟฟาใหเกาะตาง ๆ (เกาะปนหยี จังหวัดพังงา) ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2540 
   1 .2  อนุ มัติ ให  กฟภ .  ดํ า เนิน โครงการขยาย เขตติดตั้ ง ระบบไฟฟ า ให เ กาะ 
ตาง ๆ (เกาะปนหยี จังหวัดพังงา) วงเงินลงทุน 221 ลานบาท โดยใชเงินกูในประเทศ จํานวน 165 ลานบาท และ
เงินรายได กฟภ. จํานวน 56 ลานบาท 
   1.3 เห็นชอบให กฟภ. กูเงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน 165 ลานบาท เพ่ือเปนเงิน
ลงทุนของโครงการดังกลาว โดย กฟภ. จะทยอยดําเนินการกูเงินตามความจําเปนจนกวางานจะแลวเสร็จ 
   1.4 ยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรับมนตรีเม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2552 (เรื่อง การ
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระดับ
นานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษพ้ืนท่ีชุมน้ํา)เพ่ือดําเนินโครงการขยายเขตติดตั้ง
ระบบไฟฟาใหเกาะตาง ๆ (เกาะปนหยี จังหวัดพังงา) ของ กฟภ. 
   1.5 ผอนผันการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เ ม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2530  
วันท่ี 22 สิงหาคม 2543 และวันท่ี 17 ตุลาคม 2543 เก่ียวกับการหามมิใหอนุญาตการใชประโยชนพ้ืนท่ีปาชาย
เลนในทุกกรณี เพ่ือดําเนินโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟาใหเกาะตาง ๆ (เกาะปนหยี จังหวัดพังงา) ของ กฟภ. 
  โ ด ย ในส ว นขอ งก า ร กู เ งิ น ให เ ป น ไปต ามคว าม เห็ นขอ งก ร ะทร ว งก ารคลั ง  ท้ั งนี้   
ใหกระทรวงมหาดไทย (การไฟฟาสวนภูมิภาค) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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  2. ใหกระทรวงมหาดไทย (การไฟฟาสวนภูมิภาค ปฏิบัติตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงวาดวยการปลูกและบํารุงปาชายเลนทดแทนเพ่ือการอนุรักษหรือรักษาสภาพแวดลอมกรณีการดําเนิน
โครงการใด ๆ ของหนวยงานของรัฐท่ีมีความจําเปนตองเขาใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาชายเลน พ.ศ. 2556 ตอไปดวย 
  3. ใหกระทรวงมหาดไทยกํากับใหการไฟฟาสวนภูมิภาคถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
21 มีนาคม 2560 (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพรอมในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการของสวน
ราชการและการตรวจสอบขอมูลผูละท้ิงงานราชการ) สําหรับการดําเนินโครงการตาง ๆ ของการประปาสวน
ภูมิภาคในคราวตอ ๆ ไป อยางเครงครัดดวย 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  มท. รายงานวา 
  1. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (17 ตุลาคม 2540) เห็นชอบให กฟภ. ดําเนินโครงการขยายเขต
ติดตั้งระบบไฟฟาใหเกาะตาง ๆ (เกาะปนหยี จังหวัดพังงา) นั้น กฟภ. ไดดําเนินการขออนุญาตกอสรางโครงการ
ดังกลาวตอกรมอุทยานอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช แจง
ผลการพิจารณาวา การปกเสาพาดสายเพ่ือจายกระแสไฟฟาในพ้ืนท่ีปาชายเลนอาจสงผลกระทบทางลบตอความ
หลากหลายทางชีวภาพของพันธุพืชและพันธุสัตว รวมถึงความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศปาชายเลนในบริเวณนั้น
และยังเปนการทําใหทัศนียภาพท่ีสวยงามตามธรรมชาติของปาชายเลนสูญเสียไปโดยสิ้นเชิง ซ่ึงนําไปสูผลกระทบ
ตอคุณคาความเปนอุทยานมรดกแหงอาเซียนในอนาคต อีกท้ังอาจจะเปนประเด็นปญหาในการเสนอแหลงอนุรักษ
ทะเลอันดามันข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกทางธรรมชาติได ดังนั้น จึงขอให กฟภ. พิจารณาทบทวนการศึกษารูปแบบ
โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟาใหเกาะตาง ๆ (เกาะปนหยี จังหวัดพังงา) 
  2. กฟภ. ไดทําการศึกษารูปแบบการจัดทําโครงการขยายเขตติดต้ังระบบไฟฟาใหเกาะตาง ๆ 
(เกาะปนหยี จังหวัดพังงา) โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบของโครงการฯ จากเดิม กอสรางระบบจําหนายไฟฟาดวย
รูปแบบสายเคเบิลอากาศพันเกลียวรวมกับสายเคเบิลใตน้ํา วงเงินลงทุน 24.77 ลานบาท เปล่ียนเปน กอสราง
ระบบจําหนายไฟฟาดวยรูปแบบสายเคเบิลใตน้ําตลอดท้ังแนวการวางสาย วงเงินลงทุน 221 ลานบาท ท้ังนี้ 
คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคในการประชุม ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2560 ไดใหความ
เห็นชอบโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟาใหเกาะตาง ๆ (เกาะปนหยี จังหวัดพังงา) (ใหม) โดยมีรายละเอียด
โครงการฯ ดังนี้ 
 
   2.1 วัตถุประสงค 
    1) เพ่ือบริการไฟฟาใหหมูบานชนบทไดมีไฟฟาใชตามนโยบายของรัฐบาล 
รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะการทองเท่ียวและธุรกิจตอเนื่องในพ้ืนท่ีเกาะ 
    2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนเกาะและสรางทัศนคติ ท่ีดีของ
ประชาชนตอรับบาล กลาวคือ มีความรูสึกวารัฐบาลไมทอดท้ิง แมอยูบนเกาะกลางทะเลท่ีหางไกล 
   2 . 2  เ ป า ห ม า ย แ ล ะ พ้ื น ท่ี ดํ า เ นิ น ก า ร  : ข ย า ย เ ข ต ติ ด ต้ั ง ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ า ใ ห 
เกาะปนหยี จังหวัดพังงา 
   2.3 ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
1. กอสรางสายเคเบิลใตน้ําระบบ 33 กิโลโวลต จํานวน 1 วงจร ระยะทาง 7.2 กิโลเมตร 
2. ติดตั้งหมอแปลงจําหนาย ขนาด 250 เควีเอ 2 ชุด 
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3. กอสรางระบบจําหนายไฟฟาบนเกาะ จํานวน 1 วงจร ระยะทาง 3.86 กิโลเมตร 
4. อุปกรณปองกัน 2 ชุด 

   2.4 ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป พ.ศ. 2562 – 2563 โดยปแรกจะเปน 
การเตรียมดําเนินการ สวนปหลังจะเปนการดําเนินการกอสรางและประเมินผล 
   2.5 ผลกระทบโครงการดานสังคมและส่ิงแวดลอม : (1) ลดความเหลื่อมล้ําดานรายได
และกระจายความเจริญไปสูสวนภูมิภาคและชนบท (2) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
การใชพลังงานไฟฟาในชุมชนอยางประหยัด ซ่ึงจะกอใหเกิดความยั่งยืนในการใชพลังงานไฟฟาโดยไมสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม และ (3) ระหวางการวางสายเคเบิลใตน้ําจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระดับต่ํา ซึง กฟภ. มี
มาตรการลดผลกระทบดังกลาวแลว เชน การติดตั้งมานดักตะกอนขณะวางสายเคเบิลใตน้ําเพ่ือปองกันการฟุง
กระจายของตะกอน ซ่ึงจะกิดข้ึนในชวงระยะเวลาสั้น 
 
13. เรื่อง การดําเนินโครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) (บจธ.) 
เสนอให บจธ. นําเงินงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี ท่ีคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 จํานวน 
400,427,037 บาท เพ่ือดําเนินโครงการตามภารกิจของ บจธ. ซ่ึงคณะกรรมการ บจธ. ไดใหความเห็นชอบดวยแลว 
จํานวน 4 โครงการ ดังนี้ 

ช่ือโครงการ วงเงิน (บาท) 
 โครงการเดิม (ตามมติคณะรัฐมนตรี เ ม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2559)  
(ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ) 

278,039,036 

   1. โครงการตนแบบการบริหารจัดการท่ีดินแบบครบวงจร 233,253,535 
   2. โครงการนํารองธนาคารท่ีดิน ในพ้ืนท่ีนํารอง 5 ชุมชน 44,785,501 
 โครงการใหม 122,388,001 
   3. โครงการแกไขปญหาการสูญเสียสิทธิในท่ีดินของเกษตรกรและผูยากจน 86,032,687 
   4. โครงการชวยเหลือผูประสบปญหาดานท่ีดินจากการดําเนินนโยบายของรัฐ 36,355,314 
รวม 400,427,037 

 
14. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งท่ัวไป  
     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้  
     1. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งท่ัวไป ตามมติ
ท่ีประชุมซ่ึงรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2562   
     2. ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2543 [เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับแนวทาง
ปฏิบัติในการเลือกตั้ง] มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2550 [เรื่อง สรุปผลการหารือระหวางนายกรัฐมนตรี
และคณะกรรมการการเลือกตั้ง] และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2551 [เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี
เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง]  
                   สาระสําคัญของเรื่อง  
                   เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2562 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ไดเปนประธานในการ
ประชุมหารือเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งท่ัวไป ตามติ
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คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2562 โดยมีสํานักงาน ก.ก.ต. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) สลค. 
และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เขารวมประชุม ณ หองประชุมรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครือ
งาม) ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล โดยท่ีประชุมเห็นวา เพ่ือใหแนวทางในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการเลือกต้ังท่ัวไปสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และเพ่ือเปนการปองกันและขจัดการซ้ือ
สิทธิขายเสียงอันถือวาเปนวาระแหงชาติ ท่ีประชุมจึงมีมติรวมกันวา สมควรยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 17 
ตุลาคม 2543 วันท่ี 9 ตุลาคม 2550 และวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2551 และกําหนดแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งท่ัวไปเสียใหม ในสวนเก่ียวกับการใหความรวมมือ ชวยเหลือและ
สนับสนุนการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดังนี้ 
     1. ใหขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ีและลูกจางในสังกัดของราชการสวนกลาง ราชการสวน
ภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ ใหความรวมมือ 
ชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เม่ือไดรับการรองขอจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
      2. ใหขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ีและลูกจางในสังกัดทุกประเภท ทุกระดับท้ังในสวนกลาง 
สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินวางตัวเปนกลางทางการเมือง 
                     3. นับแตมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไป จนถึงวัน
เลือกตั้ง การแตงต้ัง (โยกยาย) ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาท่ีของรัฐ ทุกประเภทและทุกระดับ ท้ังใน
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินใหพิจารณาเทาท่ีจําเปนเพ่ือไมใหกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีในการ
เลือกตั้ง 
                    4. ใหขาราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน และหนวยงานของรัฐ ใหการ
สนับสนุนสถานท่ีเพ่ือใชเปนสถานท่ีในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมท้ังอํานวยความสะดวกอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวของ 
                   5. ใหหนวยงานทุกฝายตามขอ 4 สนับสนุนเก่ียวกับสถานท่ีปดประกาศ และท่ีติดแผนปายเก่ียวกับ
การเลือกตั้งใหเพียงพอและเทาเทียมกัน 
                   6. ใหมีการสนธิกําลังระหวางทหาร ตํารวจ พลเรือน และอาสาสมัครดานความปลอดภัยเพ่ือใหการ
คุมครองประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และเจาหนาท่ีจัดการเลือกตั้งไดรับความปลอดภัย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
 
15. เรื่อง  แนวทางและมาตรการแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล          
และในพ้ืนท่ีจังหวัดตาง ๆ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสนอเรื่องแนวทาง
และมาตรการแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพ้ืนท่ีจังหวัดตาง ๆ ดังนี้ 
 สาระสําคัญ  
 แนวทางและมาตรการแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และ   
ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาง ๆ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1. กรอบแนวคิด แนวทางและมาตรการแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ใน
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพ้ืนท่ีจังหวัดตาง ๆ เปนการแกไขปญหาซ่ึงจะตองพิจารณาผลกระทบในทุกมิติ 
โดยเฉพาะผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับประชาชน และไมใหเกิดความไมสะดวกจากการใชชีวิตปกติมากเกินไป  
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2. หนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวน 11 หนวยงาน ประกอบดวย 1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 3) กระทรวงการคลัง 4) กระทรวงคมนาคม 5) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 6) กระทรวงพลังงาน 7) กระทรวงมหาดไทย 8) กระทรวงสาธารณสุข 9) กระทรวงอุตสาหกรรม 
10) สํานักงานตํารวจแหงชาติ และ 11) สํานักนายกรัฐมนตร ี

3. เปาหมาย "สรางอากาศดี เพ่ือคนไทย และผูมาเยือน" 
4. มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน เปนการเตรียมการปองกันและลดปญหาฝุนละออง

ขนาดเล็ก (PM2.5) แบงเปน 3 ระยะไดแก ระยะเรงดวน ระยะปานกลาง และระยะยาว ไดแก 
   1) มาตรการระยะเรงดวน ซ่ึงเปนชวงท่ีปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มี
แนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนและพบคาเกินมาตรฐาน โดยไดมีแนวทางการปฏิบัติ 3 ข้ัน ประกอบดวย  
    (1) ข้ันเตรียมการ (ชวงกอนเกิดสถานการณ : กันยายน - พฤศจิกายน) เปนข้ันตอน
การสรางความเขาใจ ใหแกทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑล โดยให
จังหวัดมีการตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษในพ้ืนท่ี จัดหาเครื่องมือและอุปกรณในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพ่ือ
ติดตามเฝาระวังสถานการณ และเตรียมพรอมเพ่ือสั่งการ หากปริมาณฝุนละอองในพ้ืนท่ีมีปริมาณสูงข้ึน 
    (2) ข้ันปฏิบัติการ (ชวงเกิดสถานการณ : ธันวาคม - เมษายน) เปนการปฏิบัติการ            
ชวงเกิดสถานการณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินมาตรฐานซ่ึงไดปรับปรุงแผนปฏิบัติการแกไขปญหาฝุนละอองขนาด
เล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพ้ืนท่ีจังหวัดตาง ๆ  เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนในข้ัน
ปฏิบัติการสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือผูมีอํานาจหนาท่ีสามารถปฏิบัติไดทันทีตามการเคลื่อนไหวของสถานการณฝุน
ละอองท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยไดกําหนดระดับการยกระดับความเขมขนของมาตรการตามความรุนแรงของ
สถานการณฝุนละออง เปน 4 ระดับ ดังนี้  

ระดับท่ี 1 เปนระดับท่ีปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีคาไมเกิน 50 
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ใหสวนราชการทุกหนวยตองดําเนินการตามภารกิจ อํานาจหนาท่ี และกฎหมายท่ีมีอยูให
ครบถวนตามสภาวการณปกติ เพ่ือควบคุมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพ้ืนท่ี
จังหวัดตาง ๆ ใหอยูในระดับปกติ 

ระดับท่ี 2 เปนระดับท่ีปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีคามากกวา 50 
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ใหทุกสวนราชการตองดําเนินการเพ่ิมและยกระดับมาตรการตางๆ ใหเขมงวดข้ึน โดยผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร และผูวาราชการจังหวัดท่ีมีปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เปนผูบัญชาการเหตุการณใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยสวนราชการอ่ืนๆ เปนหนวยสนับสนนุการดําเนินการโดยมาตรการในระดับนี้ ไดแก  

- เพ่ิมจุดตรวจจับควันดําเปน 20 จุด เขมงวดตรวจสอบตรวจจับรถโดยสารของ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพกอนออกใหบริการ และบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด ไมใหมีรถควันดําวิ่งโดยเด็ดขาด 
หามจอดในท่ีหาม ลากและปรับรถท่ีจอดผิดกฎหมาย 

- ปรับเปลี่ยนไปใชน้ํามัน B20 ในรถโดยสารดีเซล  
- เริ่มจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง B20 ผานสถานีบริการน้ํามันในกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล 
- เรงรัดนําน้ํามันดีเซลเทียบเทามาตรฐาน EURO 5 (กํามะถันไมเกิน 10 ppm)            

มาจําหนายในพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพ้ืนท่ีจังหวัดตาง ๆ ในชวงเวลาวิกฤต  
- ขยายพ้ืนผิวการจราจร งดเวนกิจกรรมท่ีสงผลทําใหเกิดฝุนละออง 
- หามเผาในท่ีโลงเด็ดขาด  
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- ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมอยางเขมงวด  
- สนับสนุนและแจกจายอุปกรณปองกันสวนบุคคลแกหนวยงานในพ้ืนท่ี 
- การเฝาระวังและปฏิบัติการทําฝนเทียม  
- ใหหนวยงานภาครัฐพิจารณาการทํางานท่ีบานและขอความรวมมือจาก

บริษัทเอกชนใหทํางานท่ีบานเชนกัน  
- เขมงวดตรวจโรงงานอุตสาหกรรมปองกันและควบคุมการระบายฝุนละอองเกิน

มาตรฐาน 
- ขอความรวมมือโรงงานอุตสาหกรรมดูแลตรวจสอบอุปกรณและเครื่องจักร

ใหมีประสิทธิภาพตรวจสอบสภาพรถบรรทุกท้ังขาออกและขาเขาโรงงานหยุดหรือลดกําลังการผลิต 
- หามรถยนตท่ีมีมลพิษสูงสัญจรในพ้ืนท่ีกรุงเทพชั้นกลางและชั้นนอก   

ระดับท่ี 3 เปนระดับท่ีปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ยังไมลดลงและมี
แนวโนมสูงข้ึนหลังจากท่ีไดมีการดําเนินการในระดับท่ี 2 แลว ใหเปนอํานาจและหนาท่ีของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครและผูวาราชการจังหวัดท่ีมีปญหาฝุนละออง ใชกฎหมายท่ีมีอยูเขาไปควบคุมพื้นที่หรือควบคุม
แหลงกําเนิดท่ีกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือมีผลกระทบตอประชาชนเพ่ือระงับยับยั้งสถานการณคาฝุนละอองขนาด
เล็ก (PM2.5) ท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน 

ระดับท่ี 4 เปนระดับท่ีปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ยังไมลดลง และมี
แนวโนมสูงข้ึนตอเนื่องกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนกรณีเรงดวนพิเศษ และพิจารณา
กลั่นกรองแนวทางในการแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็กโดยจะตองนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเปนการเรงดวน 
เพ่ือพิจารณาในการสั่งการอยางใดอยางหนึ่งท่ีเปนแนวทางหรือมาตรการในการลดมลพิษ 

(3)  ข้ันฟนฟูหลังจากสถานการณกลับสูปกติ กําหนดใหมีการประชุมเพ่ือถอดบทเรียน
หรือ After Action Review/AAR เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการแกไขปญหาฝุนละอองใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนในปตอไป 

2) มาตรการระยะกลาง (พ.ศ. 2562 - 2564) เปนการลดการระบายมลพิษและลด
จํานวนแหลงกําเนิด โดย 

- ประกาศใชมาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิงใหมีกํามะถันไมเกิน 10 ppm 
- พัฒนาโครงขายการใหบริการขนสงสาธารณะใหเชื่อมโยงทุกระบบ 
- เรงรัดแผนการเปลี่ยนรถโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพใหเปน

รถยนตท่ีมีมลพิษต่ํา  
- พิจารณาปรับวิธีการและปรับลดอายุรถท่ีเขารับการตรวจสภาพรถยนต

ประจําป พิจารณาการเพ่ิมภาษีรถยนตเกา การลดภาษีรถยนตไฟฟา การซ้ือ-ทดแทนรถราชการดวยรถยนตไฟฟา 
และการจัดโซนนิ่งจํากัดจํานวนรถเขาเมือง การพัฒนาระบบเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว พัฒนา
ศักยภาพทองถ่ินในการดําเนินการติดตามการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ี และการควบคุมเปนระบบ Single 
Command 

3) มาตรการระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567) เปนการลดการระบายมลพิษและลด
จํานวนแหลงกําเนิด โดย 

- ปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนตใหมใหเปนไปตาม
มาตรฐาน EURO 6 
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- กําหนดใหมีการติดตั้ง Diesel Particulate Filter (DPF) ในรถดีเซลเพ่ิมเติม  
- หามนําเขาเครื่องยนตใชแลวมาเปลี่ยนแทนเครื่องยนตเกาในรถยนต  
- พัฒนาโครงขายการใหบริการขนสงสาธารณะใหเชื่อมโยงทุกระบบและครอบคลุม

พ้ืนท่ี  
- กําหนดมาตรฐานระบายอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมใหเทียบเทา EU 

และ USA  
- กําหนดใหเจาของ/ผูประกอบการท่ีมีการเผาในท่ีโลงในพ้ืนท่ีของโครงการหรือ

พ้ืนท่ีครอบครองเปนความผิดอาญา 
- สงเสริมการใชรถยนตไฟฟา  
- ศึกษาความเหมาะสมในการสราง/ติดตั้งหอคอยฟอกอากาศขนาดใหญ บูรณา

การงานวิจัยดานมลพิษทางอากาศเพ่ือขับเคลื่อนระดับนโยบาย 
- ปรับปรุง พ.ร.บ. สิ่งแวดลอม (Clean Air Act) 
- ปรับคามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ยรายปใหเปนไปตามขอเสนอแนะของ WHO IT-3 

5. กลไกการแกไขปญหาฝุนละออง ใหจังหวัดจัดตั้งศูนยประสานงานและแกไขปญหาฝุน
ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในระดับจังหวัด โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครและผูวาราชการจังหวัดเปนผู
บัญชาการเหตุการณ ในการเขาควบคุมสถานการณ โดยสั่งการตามกฎหมายท่ีมีอยู เพ่ือจัดการปญหาปริมาณฝุน
ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินเกณฑมาตรฐาน ท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ  และใหจังหวัด
จัดทําแผนปฏิบัติการในระดับพ้ืนท่ี ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน  
 
16. เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเขา
เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการปองกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบ
แทนเพ่ือโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) เพ่ือใหมี
การปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือปราบปรามการทุจริตตอหนาท่ี หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ี
ราชการ ตามท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอ และให
กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของรับมาตรการปองกันการทุจริตในการเรียกรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินการในเรื่องดังกลาวเปนไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติตอไป โดยใหรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไป
ประกอบการพิจารณาดําเนินการดวย 
 สาระสําคัญของเรื่อง 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
เพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตตอหนาท่ี หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ เพ่ือเปนการ
ปองกันและแกไขปญหาการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา
สังกัด สพฐ. ดังนี้  
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   1. ขอเสนอแนะตอรัฐบาล 
  1.1 ควรพิจารณาดําเนินการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ปรับปรุงระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวใหสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริงในปจจุบันและใหคํานึงถึงความ
จําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา ซ่ึงจะทําใหแตละสถานศึกษามี
ทรัพยากรท่ีเพียงพอ สามารถนําไปสูการเพ่ิมคุณภาพการศึกษา 
  1.2 ควรพิจารณากําหนดใหแตละสถานศึกษาดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือเสนอ
ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการและการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของแตละสถานศึกษาให
มีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษามากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณเปนไปตามความตองการและ
ความจําเปนอยางแทจริงของแตละสถานศึกษา 
  1.3 ควรพิจารณากําหนดมาตรการลดหยอนหรือยกเวนภาษีเพ่ือสนับสนุนการระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษาและเพ่ือสรางการจูงใจใหมีการระดมทรัพยากรในรูปของเงินบริจาค โดยมุงเนนใหผูบริจาคเงินเพ่ือ
การศึกษาใหกับโรงเรียนท่ีมิใชโรงเรียนท่ีมีการแขงขันสูงหรือโรงเรียนท่ีมีความขาดแคลนหรือดอยโอกาสหางไกล
ความเจริญ หรือโรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร หรือโรงเรียนท่ีขาดแคลนทรัพยากรในดานตาง ๆ ไดรับสิทธิทางดานภาษี
มากกวาปกติท่ีกําหนด ณ ปจจุบัน รวมท้ังกรณีท่ีบริษัทเอกชนบริจาคสิ่งของและวัสดุอุปกรณแทนเงินสด เห็นควร
ใหไดรับสิทธินํามาลดหยอนการเสียภาษีไดดวย โดยใหกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
รวมกันพิจารณากําหนดแนวทางท่ีชัดเจนเพ่ือสนับสนุนมาตรการดังกลาวเพ่ือเปนมาตรการจูงใจในการบริจาคและ
กระจายทรัพยากรไปสูสถานศึกษาตาง ๆ อยางท่ัวถึงตอไป 
  1.4 ควรพิจารณาเรงรัดการดําเนินการและสนับสนุนดานงบประมาณภายใตพระราชบัญญัติ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดยเร็ว เพ่ือให
เปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
 2. ขอเสนอแนะตอ สพฐ. 
  2.1 พิจารณายกเลิกหลักเกณฑการรับนักเรียนกรณีนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษท้ัง 7 ขอ 
เนื่องจากเปนชองทางสําคัญท่ีกอใหเกิดปญหาการทุจริตในการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพ่ือโอกาส
ในการเขาเรียนในสถานศึกษา โดยมุงเนนไปท่ีการสรางระบบการสอบคัดเลือกการรับนักเรียนอยางยุติธรรม 
โปรงใส และตรวจสอบได ท้ังนี้ เพ่ือเปนการลดปญหาการฝากเด็กเขาเรียนโดยเรียกรับทรัพยสินหรือผลประโยชน
ตอบแทน 
  2.2 เห็นควรใหกําหนดวิธีการเก่ียวกับหลักเกณฑการคํานวณสัดสวนการรับนักเรียนในเขต
พ้ืนท่ีบริการ นักเรียนท่ัวไป และนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ตามประกาศของ สพฐ. เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ใหมีความชัดเจน โดยมุงใหความสําคัญกับการใหเด็กไดศึกษาตอยัง
สถานศึกษาใกลบานและเพ่ือสรางความเขาใจท่ีตรงกันในทุกสถานศึกษาสําหรับเปนแนวทางนําไปปฏิบัติตอไป 
  2.3 เห็นควรใหกําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑการเปนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการของ
โรงเรียนใหมีความชัดเจนและมีความเขมงวด โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดนิยามและคุณสมบัติของการเปน
นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ เชน ระยะเวลาในการมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน และกรณี
มีการยายเขามาพักอาศัยในทะเบียนบานซ่ึงอยูในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน อีกท้ังเห็นควรใหกําหนดนิยาม
ความหมายของนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการใหครอบคลุมถึงนักเรียนท่ีเปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของ
โรงเรียนนั้น ๆ ดวย เพ่ือใหเปนหลักเกณฑการพิจารณาในลักษณะเดียวกันท่ัวประเทศ และเปนการปองกันหรือลด
การใชดุลพินิจโดยมิชอบ 
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    ในการนี้ เพ่ือใหไดนักเรียนท่ีเปนผูมีภูมิลําเนาและอาศัยอยูในพ้ืนท่ีจริง มิใชมีเพียงแตชื่อ
ปรากฏอยูในทะเบียนบาน แตมิไดอาศัยอยูในทะเบียนบานดังกลว และเพ่ือใหกระบวนการการรับนักเรียนเปนไป
อยางถูกตอง โปรงใส และเปนธรรม สถานศึกษาหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของตองมีกระบวนการในการตรวจสอบและ
พิสูจนสิทธิ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีมีการยายเขามาพักอาศัยในทะเบียนบานซ่ึงอยูในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน
แตละแหง 
    นอกจากนี้ เห็นควรใหมีการดําเนินการประชาสัมพันธและสรางความรูความเขาใจให
ผูปกครองนักเรียน และประชาชน รวมท้ังเจาพนักงานของรัฐท่ีเก่ียวของรับทราบถึงความผิดและบทลงโทษกรณี
การปลอมแปลงเอกสารและการแจงขอมูลอันเปนเท็จ ซ่ึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
  2.4 เห็นควรใหกําหนดระเบียบหรือขอบังคับท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันในการกําหนดรูปแบบ
มาตรฐานกลางสําหรับการประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน การประกาศผลการสอบ คะแนนการสอบ โดยเรียง
รายชื่อตามลําดับคะแนนท่ีสอบแขงขันไดของนักเรียนท่ีเขาสอบทุกคน เพ่ือใหสถานศึกษาทุกแหงภายใตสังกัด 
สพฐ. ปฏิบัติตามอยางเครงครัดและมีกระบวนการรับนักเรียนท่ีโปรงใส ตรวจสอบได เปนธรรม และเสมอภาค และ
ในกรณีท่ีสถานศึกษามีการรับนักเรียนเพ่ิมเติมไมวาในกรณีใด ใหดําเนินการเรียกรับนักเรียนตามประกาศผลการ
สอบท่ีไดเรียงรายชื่อตามลําดับคะแนนท่ีสอบแขงขันได ท้ังนี้ ใหทุกสถานศึกษาตองประกาศผลการสอบโดยเรียง
ตามลําดับคะแนนสอบของผูเขาสอบแขงขันทุกคน โดยเปดเผยอยางชัดเจนตอสาธารณะ 
  2.5 เห็นควรกําหนดใหทุกสถานศึกษาตองดําเนินการแจงคาใชจายและรายละเอียดการเก็บ
เงินบํารุงการศึกษาไวในประกาศการรับนักเรียนเขาศึกษาตอของแตละสถานศึกษา เพ่ือใหผูปกครองนักเรียนไดรับ
ทราบไวโดยชัดเจน โดยจะเปนมาตรการปองกันมิใหมีการเรียกเก็บเงินบํารุงการศึกษาเกินอัตราท่ีกําหนด และ
เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได ท้ังนี้ การเรียกเก็บเงินบํารุงการศึกษาและการใชจายเงิน
บํารุงการศึกษาตองเปนไปตามระเบียบราชการโดยเครงครัด 
  2.6 ควรกําหนดนโยบายดานการจัดการศึกษา รวมท้ังระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน
ใหมีความชัดเจน พรอมท้ังซักซอมเพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับแนวทางในการปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกันท้ัง
ประเทศ 
  2.7 เห็นควรใหมีการประกาศหามมิใหสถานศึกษาดําเนินการเอ้ือประโยชนโดยใหสิทธิพิเศษ
หรือโควตาแกสมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยเกา หรือสมาคมท่ีเก่ียวเนื่องกับดานการศึกษาของแตละ
สถานศึกษา ในลักษณะท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนในการฝากเด็กเขาเรียนหรือในลักษณะการมีผลประโยชน
ตางตอบแทน 
 3. ขอเสนอแนะตอกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  
  3.1 ควรเรงรัดการดําเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของแตละโรงเรียนใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันหรืออยูในระดับท่ีใกลเคียงกันเพ่ือใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม โดยใหมีการดําเนินการจัดสรรงบประมาณ
ทางดานการศึกษาโดยพิจารณาและคํานึงถึงการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสงเสริมและพัฒนาโรงเรียนในระดับรอง
และโรงเรียนในสวนภูมิภาคใหสามารถเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน และใหมีการสรางแรงจูงใจ
หรือมาตรการสนับสนุนใหบุคลากรครู อาจารยท่ีมีศักยภาพสูงในสาขาวิชาการตาง ๆ ไดเขาไปมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนท่ีกําลังพัฒนา เพ่ือใหมีการกระจายบุคลากรครูและอาจารยท่ีมีศักยภาพไปทําการ
สอนยังโรงเรียนในสวนภูมิภาคใหมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนดวย ท้ังนี้ เพ่ือใหผูปกครองนักเรียนเกิดความรูสึกไววางใจ
และเชื่อม่ันในคุณภาพการจัดการศึกษาในการท่ีจะสงบุตรหลานไปศึกษาตอยังโรงเรียนในระดับรองลงมา และเปน
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การแกไขปญหาการแยงกันเขาเรียนในโรงเรียนท่ีมีการแขงขันสูง นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญกับกระบวนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนดวย 
  3.2 เห็นควรใหมีการดําเนินการประชาสัมพันธและสรางความรูความเขาใจใหผูปกครอง
นักเรียนและประชาชน รวมท้ังเจาพนักงานของรัฐท่ีเก่ียวของรับทราบถึงความผิดและบทลงโทษกรณีการเรียก รับ 
หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเขาเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีของเงินบริจาค 
ท้ังนี้ การกระทําดังกลาวนั้นไมอาจถือไดวาเปนเงินบริจาค แตถือวาเปนเรื่องของ “สินบน” ในฐานะผูรับสินบนกับ
ผูใหสินบน ซ่ึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช. 
  3.3 เห็นควรใหมีการดําเนินการรวมกันระหวาง ศธ. กับ สพฐ. ในการพิจารณากําหนดแนวทาง
หรือมาตรการการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหกลไกการตรวจสอบการดําเนินการเก่ียวกับการรับนักเรียนของโรงเรียน
ท่ัวประเทศเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนโดยเครงครัด โดยใหมีการดําเนินการตรวจสอบ
ข้ันตอนการรับนักเรียนท้ังกอนการรับนักเรยีน ชวงท่ีมีการรับนักเรียน และภายหลังการรับนักเรียน และมอบหมาย
ใหหนวยงานดานกํากับดูแลในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและในระดับจังหวัด ไดแก คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของมีการบูรณาการ
การทํางานรวมกัน และสรางการทํางานเชิงรุกในระดับพ้ืนท่ี รวมท้ังจัดทําแผนการดําเนินการรวมกันในระดับ
จังหวัดเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการรับนักเรียนโดยการกําหนดมาตรการปองกัน ปองปราม ท่ีจะไมให
เกิดปญหาเด็กฝากและการรับเงินเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการรับนักเรียนเขาเรียนอยางเปนรูปธรรม เชน มีการจัดทํา
แผนการดําเนินการรวมกันในการสุมตรวจสอบการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานศึกษาท่ีมี
การแขงขันสูง ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติและเปนกลไกการควบคุมดูแลตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ เปนตน 
  3.4 เห็นควรใหมีการสุมตรวจสอบรายไดของสถานศึกษาท้ังกอนและหลังชวงเวลาการรับ
นักเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรวจสอบเงินบริจาคของสถานศึกษาท่ีมีอัตราการแขงขันสูงเปนประจําทุกป เพ่ือ
สรางกลไกการตรวจสอบและปองปรามปญหาการบริจาคเงินหรือทรัพยสินเพ่ือแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนในการ
เขาเรียน รวมท้ังกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลรายรับ – รายจายของแตละสถานศึกษา ขอมูลการรับเงินหรือ
ทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหแกสถานศึกษา และจัดทําฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ เชน ชื่อผูบริจาค วัตถุประสงคของการ
บริจาค เผยแพรบนเว็บไซตของโรงเรียนแตละแหง เพ่ือใหสาธารณชนสามารถตรวจสอบไดทุกขณะ 
  3.5 เห็นควรใหมีการดําเนินการลงโทษอยางเครงครัดในกรณีท่ีสถานศึกษาหรือผูมีอํานาจของ
สถานศึกษา ไมปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวของกับการรับนักเรียนเขาศึกษาตอ ท้ังนี้ เพ่ือเปนการปองกันและแกไข
ปญหาการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  3.6 เห็นควรใหมีการกําหนดมาตรการคุมครองผูแจงเบาะแสหรือผูใหขอมูลการกระทําทุจริต 
ซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานภายในหนวยงาน เชน ครู อาจารย หรือบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลภายนอกผูแจง
เบาะแสหรือใหขอมูลเก่ียวกับการทุจริตในการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเขาเรียน
ในสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกผูแจงเบาะแสหรือใหขอมูล รวมท้ังใหมีการสนับสนุนและสงเสริมการ
ตรวจสอบติดตามการดําเนินการรับนักเรียน โดยการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนเพ่ือเปดโอกาส
ใหมีผูรวมสังเกตการณการรับนักเรียนในทุกข้ันตอน 
 4. ขอเสนอแนะดังกลาวขางตนมุงเสนอตอการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในการเรียกรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเขาเรียนของสถานศึกษาซ่ึงอยูภายใตสังกั สพฐ. ดังนั้น เพ่ือ
ประโยชนในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพ่ือโอกาสใน
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การเขาเรียนของสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรนําขอเสนอแนะไปใชกับสถานศึกษาภายใตสังกัด
หนวยงานอ่ืนดวย เชน สถานศึกษาภายใตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถานศึกษาภายใต
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน 
 

ตางประเทศ 
 
17. เรื่อง  ขอความเห็นชอบขอกําหนดคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการ
ตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม และแตงตั้งคณะทํางานฝายของ
คณะทํางานรวมฯ 
                  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขอกําหนดคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการ
ยุโรปในการตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม และแตงตั้งคณะทํางานฝายไทย
ของคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไรการควบคุม ตามท่ีคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย เสนอ 
                   สาระสําคัญ 
                   การสรางความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและสหภาพยุโรปในการตอตานการทําประมง IUU โดย
จัดตั้งคณะทํางานฝายไทยของคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการตอตานการทํา
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม โดยมีขอกําหนดคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและ
คณะกรรมาธกิารยุโรปฯ ดังกลาว เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน โดยจะไมมีการลงนามในเอกสารสัญญา
บันทึกความเขาใจในความรวมมือดังกลาว มีประเด็น ดังนี ้
                    1. ขอกําหนดคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการตอตานการทํา
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนเวทีในการพัฒนาความเปน
หุนสวนท่ีเขมแข็งระหวางสหภาพยุโรปและประเทศไทยตอไปในอนาคต ซ่ึงเปนการดําเนินความรวมมือเพ่ือตอตาน
การทําประมง IUU และติดตามประเด็นการเจรจาหารือดาน IUU อยางเปนทางการ โดยคณะทํางานรวมระหวาง
รัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปฯ จะจัดประชุมเจรจาหารือทุกป ในเวทีระหวางประเทศขององคการอาหาร
และการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) และ
องคกรบริหารจัดการประมงในระดับภูมิภาค (RFMOs) เปนตน หารือเก่ียวกับขอริเริ่มระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค
เพ่ือตอตานกับการทําประมง IUU และจัดระเบียบ/รวมมือในขอริเริ่มรวมกัน แลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับกิจกรรม
ตาง ๆ ดานการทําประมง IUUและสถานการณท่ีนากังวลในประเทศท่ีสาม รวมท้ังประสานงานในโครงการพัฒนา
ตาง ๆ  โดยกําหนดขอบเขตงานหลักของคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรป และ 2) 
งานความรวมมือระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและระดับโลก 
                    2. การจัดต้ังคณะทํางานฝายไทยของคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการ
ยุโรปในการตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม เพ่ือดําเนินการในเชิงเทคนิค
และการปฏิบัติ โดยสหภาพยุโรปไดเสนอแนะใหเปนคณะทํางานในระดับกรม โดยมีอธิบดีเปนประธาน และ
เนื่องจากประเด็นการตอตานการทําประมง IUU เก่ียวของกับภารกิจของกรมประมงเปนหลัก จึงเห็นควรใหอธิบดี
กรมประมงเปนประธานคณะทํางาน และมีผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนคณะทํางาน ไดแก กรมเจาทา 
กองทัพเรือ ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน กรมศุลกากร กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานตํารวจ
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แหงชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด กรมยุโรป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยมีผูอํานวยการกองประมง
ตางประเทศ กรมประมงเปนคณะทํางานและเลขานุการ โดยมีอํานาจหนาท่ี กําหนดนโยบายในการเจรจาหารือ
ความรวมมือกับคณะทํางานของคณะกรรมาธิการยุโรป ในการตอตานการทําประมง IUU และประเด็นท่ี
คณะทํางานท้ังสองฝายตกลงหารือรวมกัน กํากับดูแล ใหความเห็นชอบ ประสานงาน และดําเนินการใด ๆ เพ่ือให
เปนไปตามขอกําหนดของคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปฯ โดยสามารถแตงตั้ง
คณะทํางานยอย ท่ีปรึกษา หรือผูชวยเลขานุการ เพ่ือชวยปฏิบัติงานได และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรี 
รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมอบหมาย 
 
18. เรื่อง  แผนการหารือระหวางกระทรวงการตางประเทศแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการตางประเทศ
แหงสหพันธรัฐรัสเซีย ฉบับท่ี 4 ( พ.ศ. 2562 – 2564) 
        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้ 
                   1. เห็นชอบรางแผนการหารือระหวางกระทรวงการตางประเทศแหงราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงการตางประเทศแหงสหพันธรัฐรัสเซีย ฉบับท่ี 4 ( พ.ศ. 2562 – 2564) 
                    2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในราง
แผนการหารือฯ 
                    ท้ังนี้ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางแผนการหารือฯ โดยไมขัดกับหลักการท่ี
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไว ให กต. สามารถดําเนินการไดโดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พรอมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว 
(จะมีการลงนามระหวางการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศระหวางวันท่ี 
7 – 8 ก.พ. 62) 
                    แผนการหารือระหวางกระทรวงการตางประเทศแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการ
ตางประเทศแหงสหพันธรัฐรัสเซีย ฉบับท่ี 4 ( พ.ศ. 2562 – 2564) เปนการกําหนดแผนการหารือระหวางกัน ณ 
กรุงเทพมหานครและกรุงมอสโก ในประเด็นตาง ๆ เชน (1) ความรวมมือระดับทวิภาคี (2) ความรวมมือระดับ
ภูมิภาคและพหุภาคีในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟกในดานการเมือง ความม่ันคง และการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (3) การ
ปลดอาวุธและไมแพรขยายอาวุธ เปนตน ซ่ึงจะมีการหารือในสองระดับ ไดแก ระดับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
การตางประเทศและระดับกรมของกระทรวงการตางประเทศ  ท้ังนี ้แผนการหารือฯ ฉบับท่ี 4 เปนเอกสารท่ีแสดง
เจตจํานงของ กต. ท้ังสองประเทศในการมีปฏิสัมพันธกันอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะเปนอีกหนึ่งกลไกท่ีชวยสงเสริม
ความสัมพันธทวิภาคีระหวางประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียใหมีพลวัตมากยิ่งข้ึน 
 

แตงตั้ง 
19. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงการคลัง ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย ตั้งแตวันท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถวนสมบูรณ ดังนี้  
  1. นางสาวอมรรัตน กลํ่าพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ ดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษาดานพัฒนา
อสังหาริมทรัพย (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ ตั้งแตวันท่ี 3 ตุลาคม 2561  
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   2. นางวรนุช ภูอ่ิม ผูอํานวยการสํานักกษาปณ กรมธนารักษ ดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษาดานการ
บริหารเหรียญกษาปณและทรัพยสินมีคา (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ ตั้งแตวันท่ี 21 
พฤศจิกายน 2561   
  3. นางนงลักษณ ขวัญแกว รองอธิบดีกรมธนารักษ ดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษาดานพัฒนาการ
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ ตั้งแตวันท่ี 22 
พฤศจิกายน 2561  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
20. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เสนอการแตงตั้งขาราชการการเมือง จํานวน 2 ราย ดังนี้  
  1. นางดวงพร รอดพยาธิ์ ดํารงตําแหนงท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย  
   2. นายวรวุฒิ โปษกานนท ดํารงตําแหนงผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 30 มกราคม 2562 เปนตนไป  
 
21. เรื่อง คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 32/2562 เรื่อง  แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรี  

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 32/2562 เรื่อง  แตงตั้งผูรักษา
ราชการแทนรัฐมนตรี 
  ตามท่ีรั ฐมนตรีว าการกระทรวงพาณิชย  (นายสนธิรัตน  สนธิจิ รวงศ )  รั ฐมนตรีว าการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (นายสุวิทย เมษินทรีย) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายอุตตม 
สาวนายน) ขอลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรี โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 30 มกราคม 2562 นั้น 
 เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินดําเนินไปอยางตอเนื่อง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 
2562 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายใหมีผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรี กรณีท่ีรัฐมนตรีชวยวาการไมมี ไมอยู หรือ
อยูแตไมอาจปฏิบัติราชการได ตามแตกรณี ดังนี้ 
 

กระทรวง ผูรักษาราชการแทนท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

กระทรวงพาณิชย รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
(นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน) 
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) 

กระทรวงอุตสาหกรรม รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) 

  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2562  เปนตนไป 
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22. เรื่อง คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 33/2562 เรื่อง  ปรับปรุงคําส่ังมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 33/2562 เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมาย
และมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ตามท่ีไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 323/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจใหรอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 
2560 นั้น 

เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 
15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม  โดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 จึงใหยกเลิกความในขอ 7 ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 323/2560 ลงวันท่ี 
4 ธันวาคม 2560และ ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 323/2560 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 
2560 ในสวนของ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ) ดังนี้ 

ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 3.2 และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “3.2 การมอบหมายและมอบอํานาจใหส่ังและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  

ดังนี้ 
     3.2.1 กรมประชาสัมพันธ  
     3.2.2 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
     3.2.3 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
     3.2.4 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ”  
ขอ 2 ใหยกเลิกความในขอ 3.3 และใหใชความตอไปนี้แทน 
   “3.3 มอบหมายใหกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ดังนี้   
   -  บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)” 
ขอ 3  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ 3.4 
   “3.4 มอบหมายใหกํากับดูแลองคการมหาชนและหนวยงานของรัฐ ดังนี้ 

 3.4.1 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  3.4.2 สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
     (องคการมหาชน)” 

ขอ 4 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ 3.5 
  “3.5 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามขอ 3.1 – ขอ 3.4  ยกเวนการดําเนินการ
ตามกรณีในขอ 1.5.1 - ขอ 1.5.7” 
       ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 30 มกราคม  พ.ศ. 2562  เปนตนไป 

………………………………….. 
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