มติคณะรัฐมนตรี : ฉบับเต็ม
วันนี้ (5 กุมภาพันธ 2562) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
2.
3.

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

4.

เรื่อง

5.
6.
7.

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

รางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ….
รางพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการ
มหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ)
รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....
รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน
พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ- สังคม

8.
9.

เรื่อง
เรื่อง

10.

เรื่อง

11.

เรื่อง

12.

เรื่อง

13.

เรื่อง

14.
15.

เรื่อง
เรื่อง

16.

เรื่อง

ขอเสนอใหปลากัดไทยเปนสัตวน้ําประจําชาติ
การปรับโครงสรางอัตราเงินเดือนและปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงานธนาคาร
ออมสิน พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห
โครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาสวนภูมิภาค
สาขากันตัง (ควนกุน)
โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (Advanced Metering Infrastructure :
AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ
โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟาใหเกาะตาง ๆ (เกาะปนหยี จังหวัดพังงา)
เกาะปนหยี จังหวัดพังงา
การดําเนินโครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
(องคการมหาชน)
แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป
แนวทางและมาตรการแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ใน
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑลและในพื้นที่จังหวัดตาง ๆ
มาตรการปองกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพื่อ
โอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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ตางประเทศ
17.

เรื่อง

18.

เรื่อง

ขอความเห็นชอบขอกําหนดคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและ
คณะกรรมาธิการยุโรปในการตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไรการควบคุม และแตงตั้งคณะทํางานฝายของคณะทํางานรวมฯ
แผนการหารือระหวางกระทรวงการตางประเทศแหงราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงการตางประเทศแหงสหพันธรัฐรัสเซีย ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2562 – 2564)
แตงตั้ง

19.

เรื่อง

20.
21.

เรื่อง
เรื่อง

22.

เรื่อง

การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
การแตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย)
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 32/2562 เรื่อง แตงตั้งผูรักษาราชการแทน
รัฐมนตรี
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 33/2562 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและ
มอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัตริ าชการแทนนายกรัฐมนตรี
…………………….
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และ
ให ส งสํ า นั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิจ ารณา แลว สงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญั ติ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. ยกเลิกพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. กําหนดบทนิยามคําวา “นายจาง” “ลูกจาง” “สภาพการจาง” “ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จาง” “ปดงาน” “นัดหยุดงาน” “สมาคมนายจาง” “สหภาพแรงงาน” “สหพันธนายจาง” “สหพันธแรงงาน”
เปนตน
3. หมวด 1 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง กําหนดใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 20
คนขึ้นไป ตองจัดใหมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง โดยใหทําเปนหนังสือกําหนดใหขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางประกอบดวยเงื่อนไขการจางหรือการทํางาน คาจาง การเกษียณอายุหรือครบสัญญาจาง เปนตน ใหนายจางนํา
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมาจดทะเบียนตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดตกลง
กัน
4. หมวด 2 วิธีระงับขอพิพาทแรงงาน กําหนดใหเมื่อมีขอพิพาทแรงงานเกิดขึ้น ฝายแจงขอ
เรียกรองตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทราบภายใน 48 ชั่วโมง นับแตพนกําหนดเวลา
หรื อนั บ แต เ วลาที่ ตกลงกั น ไม ได กรณี ขอพิ พาทแรงงานที่ตกลงกัน ไมได ทั้งสองฝายอาจตกลงกัน ใหพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานดําเนินการไกลเกลี่ยตอไป หรือนําขอพิพาทนั้นไปเจรจาตกลงกันเอง หรือตั้งผูชี้ขาดขอ
พิพาทแรงงาน หรือปดงานหรือนัดหยุดงานโดยไมขัดตอกฎหมายก็ได นอกจากนี้ไดกําหนดใหกิจการบางประเภท
เมื่อมีขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกัน ไมได ตองสงขอพิพาทแรงงานใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธชี้ ขาด อาทิ
กิจการไฟฟา กิจการประปา กิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งกิจการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงานเห็นวาขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดนั้นอาจมีผลกระทบตอเศรษฐกิจที่สงผลตอความมั่นคงของประเทศ
หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน
5. หมวด 3 การปดงานและการนัดหยุดงาน กําหนดใหนายจางอาจปดงาน หรือลูกจางอาจนัด
หยุดงานได แตจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว
6. หมวด 4 คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ กําหนดองคประกอบ วิธีการไดมา วาระการดํารง
ตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ โดยใหคณะกรรมการแรงงานสัมพัน ธ มี
อํ า นาจหน าที่ เ กี่ ย วกั บการวินิ จฉั ย ข อพิ พาทแรงงาน การชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน เสนอความเห็น เกี่ย วกับ การ
เรียกรอง การเจรจา การระงับขอพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงานและการปดงานตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
7. หมวด 5 คณะกรรมการสงเสริมการแรงงานสัมพันธ กําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมการ
แรงงานสัมพันธเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อทําหนาที่เสนอนโยบายและยุทธศาสตรในการสงเสริม ปองกันและแกไขปญหา
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ดานแรงงานสัมพันธตอรัฐมนตรี และเสนอความเห็นในการปรับปรุงกฎหมายแรงงานสัมพันธตอคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ ตอรัฐมนตรี
8. หมวด 6 คณะกรรมการลูกจาง กําหนดใหมีคณะกรรมการลูกจางเพื่อทําหนาที่ประชุมหารือ
กับนายจางเพื่อจัดสวัสดิการแกลูกจาง กําหนดขอบังคับในการทํางานพิจารณาคํารองทุกขของลูกจาง ตลอดจน
หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในสถานประกอบกิจการ
9. หมวด 7 สมาคมนายจา ง หมวด 8 สหภาพแรงงาน และหมวด 9 สหพันธนายจา งและ
สหพันธแรงงาน กําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการจัดตั้ง การเขาเปนสมาชิก และการดําเนินกิจการของสมาคม
นายจาง สหภาพแรงงาน สหพันธนายจาง สหพันธแรงงาน สภาองคการนายจางและสภาองคการลูกจาง โดย
สมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน สหพันธนายจาง สหพันธแรงงานมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อแสวงหาและ
คุมครองผลประโยชนเกี่ยวกับสภาพการจางใหแกสมาชิกและสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนายจางและลูกจาง
10. หมวด 10 การกระทําอันไมเ ปนธรรม กรณีที่ถือวาเปนการกระทําอัน ไมเปนธรรม หาม
นายจางกระทําตอลูกจาง เชน การเลิกจางหรือกระทําการใด ๆ อันอาจเปนผลใหลูกจางไมสามารถทนทํางานอยู
ตอไปไดเพราะเหตุที่ลู กจางกําลั งรวมกัน จัดตั้งสหภาพแรงงาน กําลังจะเขาเปนสมาชิกหรือเปนกรรมการของ
สหภาพแรงงาน เปนตน
11. หมวด 11 บทกํ า หนดโทษ กํ า หนดโทษทางอาญาต อ ผู ที่ ก ระทํ า ฝ า ฝ น บทบั ญ ญั ติ แ ห ง
พระราชบัญญัตินี้ไมวาจะเปนนายจาง ลูกจาง ผูแทนนายจาง ผูแทนลูกจาง ที่ปรึกษานายจาง ที่ปรึกษาลูกจาง ผูชี้
ขาดขอพิพาทแรงงาน สมาคมนายจางสหภาพแรงงาน หรือผูชําระบัญชีก็ตาม และใหอธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานมีอํานาจเปรียบเทียบปรับไดสําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว
2. เรื่อง รางพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นและขอสังเกตของกระทรวง
พาณิ ช ย แ ละกระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ไ ปประกอบการพิ จ ารณาด ว ย แล ว ส ง ให ค ณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
รางพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ประเด็น
สาระสําคัญ
1. วันบังคับใช
ใหพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
2. บทนิยาม
เพิ่มนิยามเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาอนุญาต ไดแก คําวา
“กระบวนการพิจารณาอนุญาต” “ผูเชี่ยวชาญ” “องคกรผูเชี่ยวชาญ”
“หนวยงานของรัฐ” “องคกรเอกชน” เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติ
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3. เพิ่มหมวด 1/1 กระบวนการ
พิจารณาอนุญาต

- กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจขึ้นบัญชี
ผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนทั้งใน
และตางประเทศ ซึ่งทําหนาที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การ
ตรวจวิเคราะห การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑอาหาร
- กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการอาหารมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการไดมาซึ่งผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของ
รัฐ หรือองคกรเอกชนทั้งในและตางประเทศ อัตราคาขึ้นบัญชีสูงสุดและ
คาขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของ
รัฐ หรือองคกรเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งอัตรา
คาใชจายสูงสุดและคาใชจายที่จะจัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑอาหาร
- กําหนดใหคาขึ้นบัญชีและคาใชจายที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้
ใหเปนเงินของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหนวยงานที่
ไดรับมอบหมาย โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน และใหใชจาย
เพื่อวัตถุประสงคตามที่กําหนด
4. การผลิตเพื่อการสงออก
- กําหนดใหผูรับอนุญาตผลิตเพื่อการสงออก ตองรายงานขอมูลเกี่ยวกับ
อาหารนั้นใหผูอนุญาตทราบ รวมทั้งจัดเก็บเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับ
ขอกําหนดของประเทศผูซื้อหรือผูสั่งซื้อ เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบ
5. กําหนดลักษณะของอาหารไม
- กําหนดลักษณะของอาหารไมบริสุทธิ์เพิ่มเติม โดยกําหนดใหอาหารที่
บริสุทธิ์ และแกไขบทกําหนดโทษ
มียาหรือสิ่งที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพเจือปนอยูดวย เปนอาหารไม
เกี่ยวกับอาหารที่หามผลิต นําเขาหรือ บริสุทธิ์
จําหนายใหมีอัตราโทษที่เหมาะสมกับ - แกไขบทกําหนดโทษเกี่ยวกับการผลิต นําเขาหรือจําหนายอาหารไม
บริสุทธิ์ อาหารปลอม และอาหารผิดมาตรฐาน เพื่อใหสอดคลองกับ
ปจจุบัน
สถานการณปจจุบัน
6. การควบคุมและกํากับดูแลการ
- ใหผูอนุญาต (เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่ง
โฆษณาอาหาร
เลขาธิการฯ มอบหมาย) มีอํานาจออกคําสั่งใหผูทําการโฆษณา ผูผลิต
ผูนําเขา หรือผูจําหนายอาหารดําเนินการแลวแตกรณี กรณีผูอนุญาตเห็น
วาการโฆษณาอาหารเปนการโฆษณาที่ใชขอความที่ไมเปนธรรมตอ
ผูบริโภคหรือเปนขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมสวนรวม เชน
ขอความที่เปนความเท็จหรือเกินความจริง ขอความที่แสดงสรรพคุณอัน
ทําใหเขาใจวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรคหรืออาการ
ของโรค
- การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และอายุใบอนุญาตโฆษณาอาหาร
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
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7. การดําเนินการกับของกลางที่ไม
ถูกตองตามกฎหมาย
8. อํานาจเปรียบเทียบปรับ
9. บทเฉพาะกาล

- ผูไดรับอนุญาตใหโฆษณาอาหาร ตองโฆษณาตามรายละเอียดและ
เงื่อนไขที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
- ใหผูอนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งใหผูทําการโฆษณา ผูผลิต ผูนําเขา หรือผู
จําหนายอาหารดําเนินการแกไขการดําเนินการกับโฆษณาอาหารที่ไม
ปฏิบัติตามกฎหมาย เชน ใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา ให
โฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของประชาชน สั่งงดการผลิต การนําเขา
หรือการจําหนายอาหาร ที่คณะกรรมการเห็นวาไมมีคุณประโยชน
คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา
ใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งทําลายหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดกับของ
กลางที่ไมถูกตองตามกฎหมายตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการอาหารกําหนด
ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย มี
อํานาจเปรียบเทียบปรับผูกระทําความผิดกรณีที่มีโทษปรับสถานเดียว
หรือมีโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
- ใบอนุญาตโฆษณาอาหารที่ออกตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
และยังมีผลใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชได
ตอไป จนกวาใบอนุญาตโฆษณานั้นจะสิ้นอายุ
- คําขออนุญาต คําขอประเมินเอกสารวิชาการ หรือคําขอใด ที่ไดยื่นไว
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และยังอยูในระหวางการพิจารณา
เปนคําขอตามพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนในกรณีที่คําขอใดมีขอแตกตางไป
จากคําขอตามพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการใหเปนไปตามดวย
- ใหดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบใหแลวเสร็จ
ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากไมสามารถ
ดําเนินการได ใหรัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไมอาจดําเนินการไดตอ
คณะรัฐมนตรี

3. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
(องคการมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) (บจธ.) เสนอ
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหแกไขตามมติที่ประชุมซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นาย
วิษณุ เครืองาม) เปนประธาน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 แลวดําเนินการตอไปได และใหสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
ทั้งนี้ ในการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) นั้น พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 ไดกําหนดใหยุบเลิกเมื่อพนกําหนด 5 ป นับ
แตวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
(องคการมหาชน) ฉบับที่ 2 ใหขยายระยะการดําเนินการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)
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ออกไปอีก รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 ป (ครบระยะเวลายุบเลิกในวันที่ 7 มิถุนายน 2562) การขอขยายระยะเวลาการ
ดําเนินการในครั้งนี้จึงเปนครั้งที่ 2 โดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) ขอขยายระยะเวลา
ดําเนินการออกไปอีก 3 ป นับแตวันที่ 8 มิถุนายน 2562 (ครบกําหนดในวันที่ 7 มิถุนายน 2565) รวมระยะเวลา
การดําเนินงานทั้งสิ้น 11 ป นอกจากนี้ ไดขอแกไขการกําหนดอายุขั้นสูงของประธานกรรมการ กรรมการผูแทน
องคกรชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน จากเดิม มีอายุไมเกิน 65 ป
บริบูรณ เปน ไมเกิน 70 ปบริบูรณ รวมทั้งกําหนดใหประธานกรรมการ กรรมการผูแทนองคกรชุมชน และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับอยูในตําแหนงจนกวาจะครบวาระที่ไดรับ
แตงตั้ง เนื่องจากสถาบันฯ มีความจําเปนตองดําเนินงานตามภารกิจที่อยูในโครงการตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อให
เกษตรกรและผูยากจนไดรับประโยชนจากการดําเนินงานของสถาบันฯอันจะเปนประโยชนตอการแกไขปญหา
ความเหลื่อมล้ําในการถือครองที่ดินของประเทศตอไปและเพื่อใหการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบันฯ
เปนไปอยางตอเนื่อง สามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
1. แกไขการกําหนดอายุขั้นสูงของประธานกรรมการ กรรมการผูแทนองคกรชุมชน และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จากเดิม มีอายุไมเกิน 65 ปบริบูรณ เปน ไมเกิน 70 ปบริบูรณ
2. แกไขระยะเวลาการยุบเลิก บจธ. จากเดิม เมื่อพนกําหนดระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่พระราช
กฤษฎีกามีผลใชบังคับ (ใชบังคับวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ครบกําหนด 8 ปวันที่ 7 มิถุนายน 2562) เปน “พน
กําหนดระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่ 8 มิถุนายน 2562”
3. กําหนดใหประธานกรรมการ กรรมการผูแทนองคกรชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการ บจธ. ซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับอยูในตําแหนงจนกวาจะครบวาระที่
ไดรับแตงตั้ง
4. เรื่ อง ร า งพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดหน วยงานของรั ฐ ตามพระราชบั ญญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร า งพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดหน ว ยงานของรั ฐ ตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ (สม.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรวมพิจารณา
ร า งพระราชกฤษฎี กาในเรื่ องนี้กับ ร างพระราชกฤษฎีกาฯ ที่เปน เรื่องทํานองเดีย วกัน ซึ่งอยูร ะหวางสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาใหเปนฉบับเดียว แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให สม. เปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539 เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ของ สม. ซึ่งปฏิบัติหนาที่โดยสุจริตไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาว
5. เรื่อง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงราง
กฎกระทรวงดังกลาว ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
รวบรวม โดย ฝ่ ายเศรษฐกิจและศูนย์ขอ้ มูล (TCCIC)
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สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
ปรับปรุงการแบงสวนราชการกรมบัญชีกลาง ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ดังนี้
การแบงสวนราชการปจจุบัน
ก. ราชการบริหารสวนกลาง
1. สํานักงานเลขานุการกรม
2. กองกฎหมาย
3. กองการเงินการคลังภาครัฐ
4. กองการเจาหนาที่
5. กองการพัสดุภาครัฐ
6. กองกํากับและพัฒนาระบบเงินนอก
งบประมาณ
7. กองคดี
8. กองคาตอบแทนและประโยชนเกื้อกูล
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 ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค สํานักงานคลัง
จังหวัด

รวบรวม โดย ฝ่ ายเศรษฐกิจและศูนย์ขอ้ มูล (TCCIC)

การแบงสวนราชการที่ขอปรับปรุง
1. สํานักงานเลขานุการกรม (คงเดิม)
2. กองกฎหมาย (คงเดิม)
3. กองการเงินการคลังภาครัฐ (คงเดิม)
4. กองการพัสดุภาครัฐ (คงเดิม)
5. กองกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ (คงเดิม)
6. กองคดี (คงเดิม)
7. กองความรวมมือและความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ (เพิ่มเติม)
8. กองคาตอบแทนและประโยชนเกื้อกูล (คงเดิม)
9. กองตรวจสอบภาครัฐ (คงเดิม)
10. กองบริหารการเบิกเงินจายเงินเดือน คาจาง บําเหน็จบํานาญ
(คงเดิม)
11. กองบริหารการรับ – จายเงินภาครัฐ (คงเดิม)
12. กองบริหารทรัพยากรบุคคล (เปลี่ยนชื่อจาก กองการ
เจาหนาที่)
13. กองบัญชีภาครัฐ (คงเดิม)
14. กองยุทธศาสตรและแผนงาน (เปลี่ยนชื่อจากกองแผนงาน)
15. กองระบบการคลังภาครัฐ (คงเดิม)
16. กองระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐและราคากลาง (เพิ่มเติม)
17. กองละเมิดทางแพง (คงเดิม)
18. กองสวัสดิการรักษาพยาบาล (คงเดิม)
19. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนชื่อจาก
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ)
20. สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการคลังและบัญชีภาครัฐ (คงเดิม)
21.-29. สํานักงานคลังเขต 1 – 9 ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(คงเดิม)
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6. เรื่อง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
พ.ศ. .... ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาแล ว และให สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ส ง
รางกฎกระทรวงดังกลาว ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอไป
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
ปรับปรุงการแบงสวนราชการกรมศุลกากร ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศุลกากร
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 ดังนี้
การแบงสวนราชการปจจุบัน
การแบงสวนราชการที่ขอปรับปรุง
1. สํานักบริหารกลาง
สํานักงานเลขานุการกรม (เปลี่ยนชื่อ)
2. ดานศุลกากร ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ดานศุลกากร ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด (คงเดิม)
กองกฎหมาย (คงเดิม)
3. สํานักกฎหมาย
4. สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ ตามที่รัฐมนตรี สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด (คง
เดิม)
ประกาศกําหนด
สํานักงานศุลกากรตรวจของผูโดยสาร
5. สํานักงานศุลกากรตรวจของผูโดยสารทา
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (คงเดิม)
อากาศยานสุวรรณภูมิ
สํานักงานศุลกากรตรวจสินคา ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (คงเดิม)
6. สํานักงานศุลกากรตรวจสินคา ทาอากาศ
สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาลาดกระบัง ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ยานสุวรรณภูมิ
กําหนด (คงเดิม)
7. สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาลาดกระบัง
สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
กําหนด (เปลี่ยนชื่อ)
8. สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ
9. สํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง ตามที่ สํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด (คงเดิม)
รัฐมนตรีประกาศกําหนด
สํานักงานศุลกากร ภาคที่ 1 – 4 ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
10 . – 13. สํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 – 4
(คงเดิม)
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
กองตรวจสอบอากร (เปลี่ยนชื่อ)
14. สํานักตรวจสอบอากร
15. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนชื่อ)
กองบริหารทรัพยากรบุคคล (เปลี่ยนชื่อ)
16. สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
กองยุทธศาสตรและแผนงาน (เปลี่ยนชื่อ)
17. สํานักแผนและการตางประเทศ
กองพิกัดอัตราศุลกากร (เปลี่ยนชื่อ)
18. สํานักพิกัดอัตราศุลกากร
19. สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (เปลี่ยนชื่อ)
กองสิทธิประโยชนทางภาษีอากร (เปลี่ยนชื่อ)
20. สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร
กองสืบสวนและปราบปราม (เปลี่ยนชื่อ)
21. สํานักสืบสวนและปราบปราม
สํานักงานศุลกากรทาอากาศยานดอนเมือง
กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลการนําเขา
สงออก และโลจิสติกส (ตั้งใหม)

รวบรวม โดย ฝ่ ายเศรษฐกิจและศูนย์ขอ้ มูล (TCCIC)
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7. เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยที่ปรึกษาผูตรวจ
ราชการภาคประชาชน พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ตรวจสอบร า งกฎหมายและร า งอนุ บั ญ ญั ติ ที่ เ สนอคณะรั ฐ มนตรี ต รวจพิ จ ารณา โดยให รั บ ความเห็ น ของ
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไปประกอบการตรวจพิ จ ารณาด ว ย แล ว ดํ า เนิน การตอไปได ทั้งนี้ ใหสํานักงานปลัดสํานั กนายกรั ฐ มนตรี รั บ
ความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไปดวย
สาระสําคัญของรางระเบียบ
1. กํ า หนดให มีคณะกรรมการสงเสริมที่ป รึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ประกอบดวย
หัวหนาผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเปนประธาน หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง หรือที่
เรียกชื่ออยางอื่นเปนกรรมการ ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนกรรมการ
และเลขานุ ก าร และเจ า หน า ที่ สํ านั ก ตรวจราชการที่ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ตรวจราชการ สํ า นั ก งานปลั ด สํ านั ก
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย จํานวน 2 คน เปนผูชวยเลขานุการ มีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ การไดมา
และการทําหนาที่ที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน (ทปษ. ภาคประชาชน) วางแนวทางปฏิบัติงานของ ทปษ.
ภาคประชาชน เพื่อการมีสวนรวมกับกลไกการตรวจราชการอยางมีประสิทธิภาพ พิจารณาและจัดทําบัญชีรายชื่อผู
มี คุณสมบั ติ เ พื่ อเสนอชื่ อเป น ทปษ. ภาคประชาชน และ เสนอความเห็น ตอปลัดสํานักนายกรัฐ มนตรีในการ
ปฏิบัติงานของ ทปษ. ภาคประชาชน เปนตน
2. กําหนดใหในจังหวัดหนึ่งใหมี ทปษ. ภาคประชาชน จํานวน 4 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานวิชาการ ดานละไมเกิน 3 คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยมีหนาที่
ใหคําปรึกษา ขอมูล ขอเท็จจริง และประเด็นปญหาในพื้นที่แกผูตรวจราชการในเรื่องที่ตรวจราชการหรือตามที่
ไดรับการประสานงาน เขารวมการตรวจราชการกับผูตรวจราชการตามที่ไดรับการประสานงาน นํานโยบายและ
ผลงานของหนวยงานที่ไดรับจากการเขารวมการตรวจราชการเผยแพรประชาสัมพันธใหกับประชาชนในพื้นที่ไดรับ
ทราบ และรับฟงขอมูลยอนกลับเสนอตอผูตรวจราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูตรวจราชการมอบหมาย
3. กํ า หนดให สปน. จั ดทํ า การประเมิน ทปษ. ภาคประชาชน เพื่อพัฒ นากลไก ทปษ. ภาค
ประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน และใหนาํ ผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
4. กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติหนาที่และจริยธรรมของ ทปษ. ภาคประชาชน
5. กําหนดให สปน. จัดทําขอมูลสารสนเทศของ ทปษ. ภาคประชาชน รวมทั้งสงเสริมสนับสนุน
และพัฒนากลไก ทปษ. ภาคประชาชน ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการตรวจราชการอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
6. กําหนดใหจังหวัด สวนราชการระดับจังหวัด และอําเภอหรือเขต ใหความรวมมือและสนับสนุน
ทปษ. ภาคประชาชนในการปฏิบัติภารกิจตามหนาที่
7. กําหนดใหผูตรวจราชการสนับสนุนกลไก ทปษ. ภาคประชาชนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
ตรวจราชการ เพื่อสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน
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เศรษฐกิจ- สังคม
8. เรื่อง ขอเสนอใหปลากัดไทยเปนสัตวน้ําประจําชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหปลากัดไทยเปนสัตวน้ําประจําชาติ ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (กษ.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
กษ. รายงานวา
คณะกรรมการนโยบายการประมงแหงชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่น
ตอง) เปนประธาน ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เห็นชอบการประกาศใหปลา
กัดเปนสัตวน้ําประจําชาติ และใหนําเรื่องดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป ซึ่งคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ
(รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เปนประธานกรรมการ) พิจารณาความเหมาะสมของขอเสนอดังกลาวใน
มิติตาง ๆ แลวเห็นวา มิติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร กระทรวงวัฒนธรรมไดประกาศขึ้นทะเบียนใหปลากัดเปน
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติแลว มิติดานประโยชนใชสอย ปลากัดไทยไดกอใหเกิดประโยชนใชสอยในหลาย
ประการ โดยเฉพาะดานการสงเสริมการเพาะเลี้ยง และการสรางนวัตกรรมดานการเพาะพันธุ ซึ่งนําไปสูการคาเชิง
พาณิชยและกอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล นอกจากนี้ ก็ยังสามารถนําไปใชเปนสัญลักษณการ
ประมงเพื่อสะทอนความเปนไทยได และมิติดานความเปนเจาของและความมีเอกลักษณเฉพาะตัว “ปลากัด
ไทย” (ชื่อวิทยาศาสตร Betta splendens) นั้น เปนที่รูจักในระดับสากล ผานชื่อ “Siamese Fighting Fish”
หรือ “Siamese Betta” จึงเปนเครื่องสะทอนอยางชัดเจนวา ปลากัดไทยนั้น มีตนกําเนิดมาจากไทย และสามารถ
ใชเปนเครื่องพิสูจนความเปนเจาของได จึงเห็นควรใหใชเหตุผลนี้ประกาศให “ปลากัดไทย” เปนสัตวน้ําประจําชาติ
เพื่อแสดงความเปนเจาของตอไป
9. เรื่อง การปรับโครงสรางอัตราเงินเดือนและปรับเพิ่มเงินเดื อนของพนักงานธนาคารออมสิน พนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบการปรับโครงสรางอัตราเงินเดือนพนักงานธนาคารออมสิน ตามมติคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ (ครรส.) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 และธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ (ธ.ก.ส.) และธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) ตามมติ ครรส. ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561
ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
2. เห็นชอบการปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงานธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และ ธอส. โดยใหปรับเพิ่ม
เงินเดือนพนักงานที่ยังไมถึงอัตราขั้นต่ําของกระบอกเงินเดือนใหไดรับในอัตราขั้นต่ําในลําดับแรก และปรับเพิ่ม
เงินเดือนเพื่อชดเชยพนักงานที่ไดรับผลกระทบจากการที่พนักงานไดรับการปรับเงินเดือนเขาสูระดับขั้นต่ํา โดยให
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาแนวทางการชดเชยผูไดรับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนเขาสูระดับขั้นต่ําได
ตามแนวทางที่เหมาะสม โดยรวมแลวไมเกินรอยละ 1 ของฐานเงินเดือนพนักงาน ทั้งนี้ ใหปรับเพิ่มไดเพียงครั้ง
เดียวตามมติ ครรส.
3. การขอปรับโครงสรางอัตราเงินเดือนและการขอปรับเพิ่มเงินเดือนในแตละครั้งจะตองเวน
ระยะเวลาไมน อยกว า 2 ปขึ้นไป โดยมิใหนําเหตุแหงการปรับเงินเดือนของขาราชการมาเปนประเด็น ในการ
พิจารณา
รวบรวม โดย ฝ่ ายเศรษฐกิจและศูนย์ขอ้ มูล (TCCIC)
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สาระสําคัญของเรื่อง
เรื่องนี้เปนการปรับปรุงสภาพการจางที่เกี่ยวกับการเงิน ของพนักงานธนาคารออมสิน พนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 มาตรา 13 วรรคสาม บัญญัติใหในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใด
เห็นสมควรปรับปรุงสภาพการจางที่เกี่ยวกับการเงินที่อยูนอกเหนือจากที่กําหนดไวตามมาตรา 13 (2) จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ (ครรส.) และคณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินการได
โดย ครรส. ไดเห็นชอบในเรื่องนี้แลวในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 และ ครั้งที่
4/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561
กระทรวงการคลั งแจ งว า ภายหลังจากที่มีก ารปรั บ โครงสร างอัต ราเงิน เดื อนในครั้งนี้ ทั้ง 3
ธนาคารมีแผนจะใชเงินรายไดของตนเองเพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานที่เพิ่มขึ้น จึงไมเปนภาระงบประมาณ
แผนดิน ซึ่งเงินรายไดดังกลาวจะนํามาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในการสรางรายไดมา
ชดเชยและการลดคาใชจายในการดําเนินการ โดยไมผลักภาระใหแกผูใชบริการ
10. เรื่อง โครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาสวนภูมิภาคสาขากันตัง (ควนกุน)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบแผนงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาสวนภูมิภาค
สาขากันตัง (ควนกุน) (ฉบับปรับปรุง) วงเงินลงทุน โครงการ 29.579 ลานบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
และให ก ระทรวงมหาดไทย (การประปาส ว นภู มิ ภ าค) รั บ ความเห็ น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงการคลัง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
2. ให ก ระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส ว นภู มิ ภ าคได รั บ การยกเว น การปฏิ บั ติ ต ามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 (เรื่อง การจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาชายเลนประเทศ
ไทย) วันที่ 23 กรกฎาคม 2534 (เรื่อง รายงานการศึกษาสถานภาพปจจุบันของปาไมชายเลน และปะการังของ
ประเทศ) และวันที่ 22 สิงหาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ เรื่อง การแกไขปญหาการ
จัดการพื้นที่ปาชายเลน) เปนกรณีเฉพาะราย ทั้งนี้ ในสวนของการปลูกปาทดแทน ใหกระทรวงมหาดไทย (การ
ประปาสวนภูมิภาค) ดําเนินการใหถูกตอง เปนไปตามนัยระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงวาดวยการ
ปลูกและบํารุงปาชายเลนทดแทนเพื่อการอนุรักษหรือรักษาสภาพแวดลอม กรณีการดําเนินโครงการใด ๆ ของ
หนวยงานของรัฐที่มีความจําเปนตองเขาใชประโยชน ในพื้นที่ปาชายเลน พ.ศ. 2556 อยางเครงครัด
3. ให ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม (กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง)
ดําเนินการตามความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สาระสําคัญของเรื่อง
1. เรื่องนี้เดิมคณะรัฐมนตรีเคยมีมติ (7 เมษายน 2558) เห็นชอบการดําเนินโครงการปรับปรุง
กิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาสวนภูมิภาคสาขากันตัง (ควนกุน) วงเงิน 49 ลานบาท (ใชเงิน
อุดหนุน รอยละ 100) ซึ่งตามแผนการดําเนินงานของโครงการดังกลาวจะมีการกอสรางระบบผลิตน้ําขนาด 200
ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง พรอมกอสรางระบบจายน้ําเพื่อจายน้ําใหบริการชุมชนเทศบาลตําบลควนกุนและชุ มชน
องคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว แตเนื่องจากในป 2559 เกิดสถานการณภัยแลงในบริเวณพื้นที่ที่โครงการ
ดังกลาวจะใหบริการน้ําประปาตอประชาชน การประปาสวนภูมิภาค จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงาน
โดยเปลี่ยนเปนดําเนินการกอสรางระบบผลิตน้ํา แบบ Mobile ขนาด 100 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ขึ้นมาแทนเพื่อ
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แกปญหาปญหาดังกลาวกอน โดยเปนการใชงบประมาณของการประปาสวนภูมิภาคในการดําเนินงานเองทั้งหมด
ทั้งนี้ การประปาสวนภูมิภาคพิจารณาแลวเห็นวาระบบผลิตน้ําแบบ Mobile ขนาด 100 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง
สามารถรองรับความตองการใชน้ําที่เพิ่มขึ้นในอนาคตไดเพียงพอ จึงไมมีความจําเปนตองกอสรางระบบผลิตน้ํา
ขนาด 200 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ตามแผนงานเดิมแลว ดังนั้น การประปาสวนภูมิภาคจึงปรับปรุงรายละเอียด
แผนงานของโครงการดังกลาวใหม โดยสรุป ดังนี้
1. วัตถุประสงค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจายน้ําประปาใหสามารถบริการน้ําประปาแก
ประชาชนเพื่อกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค และเพื่อสงเสริมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนใหดียิ่งขึ้น
2. ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน คาดวาจะใชระยะเวลาดําเนินโครงการประมาณ 2 ป
3. ความพรอมดานที่ดิน กําหนดใหดําเนินการกอสรางในที่ดินเดิม
4. ผลตอบแทนทางการเงิน
- กรณีคาน้ําคงที่ 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. ความเสี่ยงโครงการ
- การประปาสวนภูมิภาคไดมีมาตรการปองกันความเสี่ยงในกรณีมีแนวโนมวิกฤติน้ําจาก
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ รวมทั้งมีการประสานงานกับผูนําชุมชนและผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในพื้นที่ถึงแผนงานขางตนแลว
- ไมเขาขายประเภทโครงการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล อม
แตในชวงการกอสรางจะมีการวางทอจายน้ําตามแนวเขตทางถนน และอาจมีการวางทอในเขตที่ชุมชนหนาแนน ซึ่ง
อาจมีผลกระทบในเรื่องฝุนละอองจากการจราจร และการขุดดิน การประปาสวนภูมิภาคไดมีมาตรการในการ
ปองกันความเสี่ยง โดยประกาศใหประชาชนในพื้นที่ทราบลวงหนา และประสานงานกับหนวยงานทองถิ่นอยาง
ตอเนื่อง
11. เรื่อง โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (Advanced Metering Infrastructure : AMI) สําหรับผูใช
ไฟฟารายใหญ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (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 เพื่อเปนเงิน
ลงทุนของโครงการดังกลาว โดย กฟภ. จะทยอยดําเนินการกูเงินตามความจําเปนจนกวางานจะแลวเสร็จ
สาระสําคัญของเรื่อง
มท. รายงานวา
1. ปจจุบันโครงการพัฒนาการอานหนวยไฟฟาอัตโนมัติ (AMR) ระยะที่ 2 ใหกับผูใชไฟฟาราย
ใหญ
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จํานวน 50,000 ราย ไดดําเนินการเสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอย แตยังมีผูใชไฟฟารายใหญที่เกิดใหมเพิ่มขึ้นทุกป และ
ระบบมิเตอรการอานหนวยไฟฟาอัตโนมัติ (AMR) มีการใชงานมาแลวประมาณ 10 ป ทําใหเกิดขอจํากัดในการใช
งาน ไดแก ความจุของฐานขอมูลไมสามารถรองรับการเก็บขอมูลไดเพียงพอ สงผลใหการใชงานตาง ๆ ทํางานไดชา
ลง จําเปนตองตัดการทํางานบางสวนออกไป และระบบพัฒนาการอานหนวยไฟฟาอัตโนมั ติ (AMR) ปจจุบัน
รองรับการทํางานของมิเตอรจากผูผลิตรายเดียว สงผลใหการจัดซื้อมิเตอรเพื่อทดแทนมิเตอรเดิมที่ชํารุดตองจัดซื้อ
ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนั้น กฟภ. จึงไดจัดทําโครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟาราย
ใหญ โดยใชโปรโตคอลกลางในการเชื่อมตอระหวางระบบกับมิเตอรที่เปนไปตามมาตรฐานสากล ทําใหสามารถใช
งานรวมกับมิเตอรไดหลายผูผลิต นอกจากนี้ในสวนของระบบคอมพิวเตอรยังถูกออกแบบใหสามารถรองรับการ
ทํางานของมิเตอรไดถึง 300,000 ชุด ทําใหสามารถรองรับมิเตอรทั้งหมดของโครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ
(AMI) และโครงการพัฒนาการอานหนวยไฟฟาอัตโนมัติ (AMR) ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (จํานวน 95,250 ชุด)
ทั้งยังรองรับผูใชไฟฟารายใหมที่เกิดขึ้นในอนาคต พรอมทั้งไดจัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ดังกลาว
2. สาระสําคัญของโครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ
2.1 วัตถุประสงค เพื่อขยายผลและติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใช
ไฟฟารายใหญใหครอบคลุมทั่วประเทศ และสรางความมั่นใจ และพึงพอใจในการอานหนวยไฟฟาที่ถูกตอง แมนยํา
รวดเร็ว อีกทั้งเปนการสรางภาพลักษณดานความโปรงใส การปฏิบัติงานที่ดี และดานการบริหารงานที่ดีของ กฟภ.
2.2 เปาหมายและพื้นที่ดําเนินการ ติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟา
รายใหญ จํานวน 70,000 ชุด ใหกับผูใชไฟฟารายใหญทั่วประเทศ ยกเวนผูใชไฟฟาติดตั้งมิเตอรตามโครงการ
พัฒนาการอานหนวยไฟฟาอัตโนมัติสําหรับผูใชไฟฟารายใหญ (AMR) ระยะที่ 1 และ 2 แลว
2.3 หลักเกณฑการคัดเลือกผูใชไฟฟารายใหญเขารวมโครงการ
1) กลุมผูใชไฟฟาในเขตนิคมอุตสาหกรรมทุกรายเปนลําดับแรก
2) กลุมผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม นอกนิคมอุตสาหกรรม ที่ติดตั้งหมอ
แปลงขนาด 100 KVA ขึ้นไป
3) กลุมผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม นอกนิคมอุตสาหกรรม ที่มีการใชไฟฟา
ตั้งแต 30 kW ขึ้นไป
4) กลุมผูใชไฟฟารายใหม ที่ยังไมไดติดตั้งมิเตอรตามโครงการพัฒนาการอานหนวยไฟฟา
อัตโนมัติสําหรับผูใชไฟฟารายใหญ (AMR) ระยะที่ 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
จะจัดตั้งสํานักงานโครงการซึ่งจะประสานกับฝายตาง ๆ และการไฟฟาจังหวัดที่
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เกี่ยวของ เพื่อทําการออกแบบระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) กําหนดรายละเอียด
และดําเนินการติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะตามโครงการ
2) การจัดซื้อ กฟภ. จะดําเนินการประกวดราคาภายในประเทศ (Local Competition
Bidding) โดยปฏิบัติตามขอกําหนดในการจัดซื้อของ กฟภ. และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
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. ผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม
พื้ น ที่ สํ า หรั บ การดํ า เนิ น การตามแผนงานฯ ไม ต อ งจั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอม (Environment Impact Assessment : EIA) และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
(Initial Environment Examination : IEE) เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานบรรลุ ต ามแผนงานที่ ตั้ ง ไว กฟภ. จะเร ง
ดําเนินการติดตั้งมิเตอรอยางรอบคอบ และประชาสัมพันธใหผูใชไฟฟาทราบอยางทั่วถึงกอนการดําเนินงาน
12. เรื่อง โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟาใหเกาะตาง ๆ (เกาะปนหยี จังหวัดพังงา)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบดังนี้
1. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้
1.1 อนุมัติใหการไฟฟาสวนภุมิภาค (กฟภ.) ยกเลิกการดําเนินโครงการขยายเขตติดตั้ง
ระบบไฟฟาใหเกาะตาง ๆ (เกาะปนหยี จังหวัดพังงา) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2540
1.2 อนุ มั ติ ใ ห กฟภ. ดํ า เนิ น โครงการขยายเขตติ ด ตั้ 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 เพื่อเปนเงิน
ลงทุนของโครงการดังกลาว โดย กฟภ. จะทยอยดําเนินการกูเงินตามความจําเปนจนกวางานจะแลวเสร็จ
1.4 ยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรับมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 (เรื่อง การ
ทบทวนมติคณะรัฐ มนตรีเ มื่ อวัน ที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้น ที่ชุมน้ําที่ มีความสํ าคั ญระดั บ
นานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา)เพื่อดําเนินโครงการขยายเขตติดตั้ง
ระบบไฟฟาใหเกาะตาง ๆ (เกาะปนหยี จังหวัดพังงา) ของ กฟภ.
1.5 ผ อ นผั น การดํ า เนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 15 ธั น วาคม 2530
วันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 เกี่ยวกับการหามมิใหอนุญาตการใชประโยชนพื้นที่ปาชาย
เลนในทุกกรณี เพื่อดําเนินโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟาใหเกาะตาง ๆ (เกาะปนหยี จังหวัดพังงา) ของ กฟภ.
โ ด ย ใ น ส ว นข อ ง ก า ร กู เ งิ น ใ ห เ ป นไ ป ต า มค ว าม เ ห็ นข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ก าร ค ลั ง ทั้ งนี้
ใหกระทรวงมหาดไทย (การไฟฟาสวนภูมิภาค) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
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2. ใหกระทรวงมหาดไทย (การไฟฟาสวนภูมิภาค ปฏิบัติตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงวาดวยการปลูกและบํารุงปาชายเลนทดแทนเพื่อการอนุ รักษหรือรักษาสภาพแวดล อมกรณีการดํ าเนิ น
โครงการใด ๆ ของหนวยงานของรัฐที่มีความจําเปนตองเขาใชประโยชนในพื้นที่ปาชายเลน พ.ศ. 2556 ตอไปดวย
3. ใหกระทรวงมหาดไทยกํากับใหการไฟฟาสวนภูมิภาคถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
21 มีนาคม 2560 (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพรอมในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการของสวน
ราชการและการตรวจสอบขอมูลผูละทิ้งงานราชการ) สําหรับการดําเนินโครงการตาง ๆ ของการประปาสว น
ภูมิภาคในคราวตอ ๆ ไป อยางเครงครัดดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
มท. รายงานวา
1. ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (17 ตุลาคม 2540) เห็นชอบให กฟภ. ดําเนินโครงการขยายเขต
ติดตั้งระบบไฟฟาใหเกาะตาง ๆ (เกาะปนหยี จังหวัดพังงา) นั้น กฟภ. ไดดําเนินการขออนุญาตกอสรางโครงการ
ดังกลาวตอกรมอุทยานอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช แจง
ผลการพิจารณาวา การปกเสาพาดสายเพื่อจายกระแสไฟฟาในพื้นที่ปาชายเลนอาจสงผลกระทบทางลบตอความ
หลากหลายทางชีวภาพของพันธุพืชและพันธุสัตว รวมถึงความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศปาชายเลนในบริเวณนั้น
และยังเปนการทําใหทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติของปาชายเลนสูญเสียไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งนําไปสูผลกระทบ
ตอคุณคาความเปนอุทยานมรดกแหงอาเซียนในอนาคต อีกทั้งอาจจะเปนประเด็นปญหาในการเสนอแหลงอนุรักษ
ทะเลอันดามันขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางธรรมชาติได ดังนั้น จึงขอให กฟภ. พิจารณาทบทวนการศึกษารูปแบบ
โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟาใหเกาะตาง ๆ (เกาะปนหยี จังหวัดพังงา)
2. กฟภ. ไดทําการศึกษารูปแบบการจัดทําโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟาใหเกาะตาง ๆ
(เกาะปนหยี จังหวัดพังงา) โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบของโครงการฯ จากเดิม กอสรางระบบจําหนายไฟฟาดวย
รูปแบบสายเคเบิลอากาศพันเกลียวรวมกับสายเคเบิลใตน้ํา วงเงินลงทุน 24.77 ลานบาท เปลี่ยนเปน กอสราง
ระบบจําหนายไฟฟาดว ยรูป แบบสายเคเบิล ใตน้ําตลอดทั้ งแนวการวางสาย วงเงินลงทุน 221 ลานบาท ทั้งนี้
คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 ไดใหความ
เห็นชอบโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟาใหเกาะตาง ๆ (เกาะปนหยี จังหวัดพังงา) (ใหม) โดยมีรายละเอียด
โครงการฯ ดังนี้
2.1 วัตถุประสงค
1) เพื่ อบริ ก ารไฟฟ า ให ห มู บ า นชนบทได มี ไ ฟฟ า ใช ตามนโยบายของรั ฐ บาล
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะการทองเที่ยวและธุรกิจตอเนื่องในพื้นที่เกาะ
2) พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนบนเกาะและสร า งทั ศ นคติ ที่ ดี ข อง
ประชาชนตอรับบาล กลาวคือ มีความรูสึกวารัฐบาลไมทอดทิ้ง แมอยูบนเกาะกลางทะเลที่หางไกล
2 . 2 เ ป า ห ม า ย แ ล ะ พื้ น ที่ ดํ า เ นิ น ก า ร : ข ย า ย เ ข ต ติ ด ตั้ 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 ผลกระทบโครงการดานสังคมและสิ่งแวดลอม : (1) ลดความเหลื่อมล้ําดานรายได
และกระจายความเจริญไปสูสวนภูมิภาคและชนบท (2) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
การใชพลังงานไฟฟาในชุมชนอยางประหยัด ซึ่งจะกอใหเกิดความยั่งยืนในการใชพลังงานไฟฟาโดยไมสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม และ (3) ระหวางการวางสายเคเบิลใตน้ําจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระดับต่ํา ซึง กฟภ. มี
มาตรการลดผลกระทบดังกลาวแลว เชน การติดตั้งมานดักตะกอนขณะวางสายเคเบิลใตน้ําเพื่อปองกันการฟุง
กระจายของตะกอน ซึ่งจะกิดขึ้นในชวงระยะเวลาสั้น
13. เรื่อง การดําเนินโครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) (บจธ.)
เสนอให บจธ. นํ า เงิ น งบประมาณตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ ค งเหลื อ ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2561 จํ า นวน
400,427,037 บาท เพื่อดําเนินโครงการตามภารกิจของ บจธ. ซึ่งคณะกรรมการ บจธ. ไดใหความเห็นชอบดวยแลว
จํานวน 4 โครงการ ดังนี้
ชื่อโครงการ
วงเงิน (บาท)
 โครงการเดิ ม (ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 21 มิ ถุ น ายน 2559)
278,039,036
(ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ)
1. โครงการตนแบบการบริหารจัดการทีด่ ินแบบครบวงจร
233,253,535
2. โครงการนํารองธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นํารอง 5 ชุมชน
44,785,501
 โครงการใหม
122,388,001
3. โครงการแกไขปญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผูยากจน
86,032,687
4. โครงการชวยเหลือผูประสบปญหาดานที่ดินจากการดําเนินนโยบายของรัฐ
36,355,314
รวม
400,427,037
14. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป ตามมติ
ที่ประชุมซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562
2. ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543 [เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติในการเลือกตั้ง] มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2550 [เรื่อง สรุปผลการหารือระหวางนายกรัฐมนตรี
และคณะกรรมการการเลือกตั้ง] และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 [เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง]
สาระสําคัญของเรื่อง
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ไดเปนประธานในการ
ประชุ ม หารื อ เกี่ ย วกั บ แนวทางปฏิ บั ติ ในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรเป น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไป ตามติ
รวบรวม โดย ฝ่ ายเศรษฐกิจและศูนย์ขอ้ มูล (TCCIC)
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คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 โดยมีสํานักงาน ก.ก.ต. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) สลค.
และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เขารวมประชุม ณ หองประชุมรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครือ
งาม) ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมเห็นวา เพื่อใหแนวทางในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการเลือกตั้งทั่วไปสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และเพื่อเปนการปองกันและขจัดการซื้อ
สิทธิขายเสียงอันถือวาเปนวาระแหงชาติ ที่ประชุมจึงมีมติรวมกันวา สมควรยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17
ตุลาคม 2543 วันที่ 9 ตุลาคม 2550 และวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 และกําหนดแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง
สมาชิ กสภาผูแทนราษฎรเป น การเลื อ กตั้ ง ทั่ว ไปเสีย ใหม ในสว นเกี่ย วกับ การใหความรว มมือ ชว ยเหลือและ
สนับสนุนการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดังนี้
1. ใหขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่และลูกจางในสังกัดของราชการสวนกลาง ราชการสวน
ภู มิภ าค และราชการส วนท องถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิจ องคการมหาชน และหนว ยงานอื่น ๆ ของรัฐ ใหความรว มมือ
ชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อไดรับการรองขอจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
2. ใหขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่และลูกจางในสังกัดทุกประเภท ทุกระดับทั้งในสวนกลาง
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นวางตัวเปนกลางทางการเมือง
3. นับแตมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป จนถึงวัน
เลื อกตั้ ง การแต งตั้ ง (โยกย า ย) ข า ราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ของรัฐ ทุกประเภทและทุกระดับ ทั้งใน
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหพิจ ารณาเทาที่จําเปน เพื่อไมใหกระทบตอการปฏิบัติห นาที่ใ นการ
เลือกตั้ง
4. ใหขาราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และหนวยงานของรัฐ ใหการ
สนับสนุนสถานที่เพื่อใชเปนสถานที่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมทั้งอํานวยความสะดวกอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของ
5. ใหหนวยงานทุกฝายตามขอ 4 สนับสนุนเกี่ยวกับสถานที่ปดประกาศ และที่ติดแผนปายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งใหเพียงพอและเทาเทียมกัน
6. ใหมีการสนธิกําลังระหวางทหาร ตํารวจ พลเรือน และอาสาสมัครดานความปลอดภัยเพื่อใหการ
คุมครองประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และเจาหนาที่จัดการเลือกตั้งไดรับความปลอดภัย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต
15. เรื่อง แนวทางและมาตรการแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
และในพื้นที่จังหวัดตาง ๆ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสนอเรื่องแนวทาง
และมาตรการแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดตาง ๆ ดังนี้
สาระสําคัญ
แนวทางและมาตรการแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และ
ในพื้นที่จังหวัดตาง ๆ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. กรอบแนวคิด แนวทางและมาตรการแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ใน
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดตาง ๆ เปนการแกไขปญหาซึ่งจะตองพิจารณาผลกระทบในทุกมิติ
โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน และไมใหเกิดความไมสะดวกจากการใชชีวิตปกติมากเกินไป
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2. หนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 11 หนวยงาน ประกอบดวย 1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 3) กระทรวงการคลัง 4) กระทรวงคมนาคม 5) กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 6) กระทรวงพลังงาน 7) กระทรวงมหาดไทย 8) กระทรวงสาธารณสุข 9) กระทรวงอุตสาหกรรม
10) สํานักงานตํารวจแหงชาติ และ 11) สํานักนายกรัฐมนตรี
3. เปาหมาย "สรางอากาศดี เพื่อคนไทย และผูมาเยือน"
4. มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน เปนการเตรียมการปองกันและลดปญหาฝุนละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) แบงเปน 3 ระยะไดแก ระยะเรงดวน ระยะปานกลาง และระยะยาว ไดแก
1) มาตรการระยะเรงดวน ซึ่งเปนชวงที่ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นและพบคาเกินมาตรฐาน โดยไดมีแนวทางการปฏิบัติ 3 ขั้น ประกอบดวย
(1) ขั้นเตรียมการ (ชวงกอนเกิดสถานการณ : กันยายน - พฤศจิกายน) เปนขั้นตอน
การสรางความเขาใจ ใหแกทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑล โดยให
จังหวัดมีการตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษในพื้นที่ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อ
ติดตามเฝาระวังสถานการณ และเตรียมพรอมเพื่อสั่งการ หากปริมาณฝุนละอองในพื้นที่มีปริมาณสูงขึ้น
(2) ขั้นปฏิบัติการ (ชวงเกิดสถานการณ : ธันวาคม - เมษายน) เปนการปฏิบัติการ
ชวงเกิดสถานการณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินมาตรฐานซึ่งไดปรับปรุงแผนปฏิบัติการแกไขปญหาฝุนละอองขนาด
เล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดตาง ๆ เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนในขั้น
ปฏิบัติการสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของหรือผูมีอํานาจหนาที่สามารถปฏิบัติไดทันทีตามการเคลื่อนไหวของสถานการณฝุน
ละอองที่มี การเปลี่ ย นแปลงไป โดยได กําหนดระดั บการยกระดั บความเข มข นของมาตรการตามความรุ นแรงของ
สถานการณฝุนละออง เปน 4 ระดับ ดังนี้
ระดั บที่ 1 เป นระดั บที่ ปริ มาณฝุ นละอองขนาดเล็ ก (PM2.5) มี ค าไม เกิ น 50
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ใหสวนราชการทุกหนวยตองดําเนินการตามภารกิจ อํานาจหนาที่ และกฎหมายที่มีอยูให
ครบถวนตามสภาวการณปกติ เพื่อควบคุมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่
จังหวัดตาง ๆ ใหอยูในระดับปกติ
ระดับที่ 2 เปนระดั บที่ ปริ มาณฝุ นละอองขนาดเล็ ก (PM2.5) มีคามากกว า 50
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ใหทุกสวนราชการตองดําเนินการเพิ่มและยกระดับมาตรการตางๆ ใหเขมงวดขึ้น โดยผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร และผูวาราชการจังหวัดที่มีปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เปนผูบัญชาการเหตุการณใน
พื้นที่รับผิดชอบ โดยสวนราชการอื่นๆ เปนหนวยสนับสนุนการดําเนินการโดยมาตรการในระดับนี้ ไดแก
- เพิ่มจุดตรวจจับควันดําเปน 20 จุด เขมงวดตรวจสอบตรวจจับรถโดยสารของ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพกอนออกใหบริการ และบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด ไมใหมีรถควันดําวิ่งโดยเด็ดขาด
หามจอดในที่หาม ลากและปรับรถที่จอดผิดกฎหมาย
- ปรับเปลี่ยนไปใชน้ํามัน B20 ในรถโดยสารดีเซล
- เริ่ มจํ าหน ายน้ํ ามั นเชื้อเพลิง B20 ผ านสถานี บริ การน้ํามั นในกรุ งเทพฯและ
ปริมณฑล
- เรงรัดนําน้ํามันดีเซลเทียบเทามาตรฐาน EURO 5 (กํามะถันไม เกิน 10 ppm)
มาจําหนายในพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดตาง ๆ ในชวงเวลาวิกฤต
- ขยายพื้นผิวการจราจร งดเวนกิจกรรมที่สงผลทําใหเกิดฝุนละออง
- หามเผาในที่โลงเด็ดขาด
รวบรวม โดย ฝ่ ายเศรษฐกิจและศูนย์ขอ้ มูล (TCCIC)
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บริษัทเอกชนใหทํางานที่บานเชนกัน
มาตรฐาน

-

ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมอยางเขมงวด
สนับสนุนและแจกจายอุปกรณปองกันสวนบุคคลแกหนวยงานในพื้นที่
การเฝาระวังและปฏิบัติการทําฝนเทียม
ให หน วยงานภาครั ฐพิ จารณาการทํ างานที่ บ านและขอความรวมมื อจาก

- เขมงวดตรวจโรงงานอุตสาหกรรมปองกันและควบคุมการระบายฝุนละอองเกิน

- ขอความรวมมือโรงงานอุตสาหกรรมดูแลตรวจสอบอุปกรณและเครื่องจักร
ใหมีประสิทธิภาพตรวจสอบสภาพรถบรรทุกทั้งขาออกและขาเขาโรงงานหยุดหรือลดกําลังการผลิต
- หามรถยนตที่มีมลพิษสูงสัญจรในพื้นที่กรุงเทพชั้นกลางและชั้นนอก
ระดับที่ 3 เปนระดับที่ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ยังไมลดลงและมี
แนวโน ม สู ง ขึ้ น หลั ง จากที่ ไ ด มี การดํ าเนิ นการในระดั บที่ 2 แล ว ให เ ป น อํ า นาจและหน า ที่ ข องผู ว า ราชการ
กรุ งเทพมหานครและผู ว าราชการจั งหวั ดที่ มีปญหาฝุนละออง ใชกฎหมายที่มีอยูเขาไปควบคุม พื ้น ที ่ห รือ ควบคุม
แหลงกําเนิดที่กอใหเกิดเหตุรําคาญหรือมีผลกระทบตอประชาชนเพื่อระงับยับยั้งสถานการณคาฝุนละอองขนาด
เล็ก (PM2.5) ที่มีแนวโนมสูงขึ้น
ระดับที่ 4 เปนระดับที่ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ยังไมลดลง และมี
แนวโนมสูงขึ้นตอเนื่องกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนกรณีเรงดวนพิเศษ และพิจารณา
กลั่นกรองแนวทางในการแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็กโดยจะตองนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเปนการเรงดวน
เพื่อพิจารณาในการสั่งการอยางใดอยางหนึ่งที่เปนแนวทางหรือมาตรการในการลดมลพิษ
(3) ขั้นฟนฟูหลังจากสถานการณกลับสูปกติ กําหนดใหมีการประชุมเพื่อถอดบทเรียน
หรือ After Action Review/AAR เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการแกไขปญหาฝุนละอองใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นในปตอไป
2) มาตรการระยะกลาง (พ.ศ. 2562 - 2564) เปนการลดการระบายมลพิษและลด
จํานวนแหลงกําเนิด โดย
- ประกาศใชมาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิงใหมีกํามะถันไมเกิน 10 ppm
- พัฒนาโครงขายการใหบริการขนสงสาธารณะใหเชื่อมโยงทุกระบบ
- เรงรัดแผนการเปลี่ย นรถโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพใหเ ปน
รถยนตที่มีมลพิษต่ํา
- พิ จ ารณาปรั บ วิ ธี ก ารและปรั บ ลดอายุ ร ถที่ เ ข า รั บ การตรวจสภาพรถยนต
ประจําป พิจารณาการเพิ่มภาษีรถยนตเกา การลดภาษีรถยนตไฟฟา การซื้อ-ทดแทนรถราชการดวยรถยนตไฟฟา
และการจัดโซนนิ่งจํากัดจํานวนรถเขาเมือง การพัฒนาระบบเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียว พัฒนา
ศักยภาพทองถิ่นในการดําเนินการติดตามการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ และการควบคุมเปนระบบ Single
Command
3) มาตรการระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567) เปนการลดการระบายมลพิษและลด
จํานวนแหลงกําเนิด โดย
- ปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนตใหมใหเปนไปตาม
มาตรฐาน EURO 6
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พื้นที่
และ USA
พื้นที่ครอบครองเปนความผิดอาญา

- กําหนดใหมีการติดตั้ง Diesel Particulate Filter (DPF) ในรถดีเซลเพิ่มเติม
- หามนําเขาเครื่องยนตใชแลวมาเปลี่ยนแทนเครื่องยนตเกาในรถยนต
- พัฒนาโครงขายการใหบริการขนสงสาธารณะใหเชื่อมโยงทุกระบบและครอบคลุม
- กําหนดมาตรฐานระบายอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมใหเทียบเท า EU
- กําหนดใหเจาของ/ผูประกอบการที่มีการเผาในที่โลงในพื้นที่ของโครงการหรื อ

- สงเสริมการใชรถยนตไฟฟา
- ศึกษาความเหมาะสมในการสราง/ติดตั้งหอคอยฟอกอากาศขนาดใหญ บูรณา
การงานวิจัยดานมลพิษทางอากาศเพื่อขับเคลื่อนระดับนโยบาย
- ปรับปรุง พ.ร.บ. สิ่งแวดลอม (Clean Air Act)
- ปรับคามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ยรายปใหเปนไปตามขอเสนอแนะของ WHO IT-3
5. กลไกการแกไขปญหาฝุนละออง ใหจังหวัดจัดตั้งศูนยประสานงานและแกไขปญหาฝุน
ละอองขนาดเล็ ก (PM2.5) ในระดั บ จั งหวั ด โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครและผูวาราชการจั งหวัด เป น ผู
บัญชาการเหตุการณ ในการเขาควบคุมสถานการณ โดยสั่งการตามกฎหมายที่มีอยู เพื่อจัดการปญหาปริมาณฝุน
ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินเกณฑมาตรฐาน ที่เกิดขึ้นจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ และใหจังหวัด
จัดทําแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
16. เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขา
เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการปองกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบ
แทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อใหมี
การปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือปราบปรามการทุจริตตอหนาที่ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหน าที่
ราชการ ตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอ และให
กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของรับมาตรการปองกันการทุจริตในการเรียกรับ
ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน ต อบแทนเพื่ อ โอกาสในการเข าเรีย นในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินการในเรื่องดังกลาวเปนไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต แห ง ชาติ ต อ ไป โดยให รั บ ความเห็ น ของสํ า นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ไป
ประกอบการพิจารณาดําเนินการดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตตอหนาที่ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ เพื่อเปนการ
ปองกันและแกไขปญหาการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึ กษา
สังกัด สพฐ. ดังนี้
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1. ขอเสนอแนะตอรัฐบาล
1.1 ควรพิจารณาดําเนินการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ปรับปรุงระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวใหสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริงในปจจุบันและใหคํานึงถึงความ
จําเปนตามสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา ซึ่งจะทําใหแตละสถานศึกษามี
ทรัพยากรที่เพียงพอ สามารถนําไปสูการเพิ่มคุณภาพการศึกษา
1.2 ควรพิจารณากําหนดใหแตละสถานศึกษาดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อเสนอ
ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการและการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของแตละสถานศึกษาให
มีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณเปนไปตามความตองการและ
ความจําเปนอยางแทจริงของแตละสถานศึกษา
1.3 ควรพิจารณากําหนดมาตรการลดหยอนหรือยกเวนภาษีเพื่อสนับสนุนการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษาและเพื่อสรางการจูงใจใหมีการระดมทรัพยากรในรูปของเงินบริจาค โดยมุงเนนใหผูบริจาคเงินเพื่อ
การศึกษาใหกับโรงเรียนที่มิใชโรงเรียนที่มีการแขงขันสูงหรือโรงเรียนที่มีความขาดแคลนหรือดอยโอกาสหางไกล
ความเจริญ หรือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร หรือโรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากรในดานตาง ๆ ไดรับสิทธิทางดานภาษี
มากกวาปกติที่กําหนด ณ ปจจุบัน รวมทั้งกรณีที่บริษัทเอกชนบริจาคสิ่งของและวัสดุอุปกรณแทนเงินสด เห็นควร
ใหไดรับสิทธินํามาลดหยอนการเสียภาษีไดดวย โดยใหกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมกันพิจารณากําหนดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนมาตรการดังกลาวเพื่อเปนมาตรการจูงใจในการบริจาคและ
กระจายทรัพยากรไปสูสถานศึกษาตาง ๆ อยางทั่วถึงตอไป
1.4 ควรพิจารณาเรงรัดการดําเนินการและสนับสนุนดานงบประมาณภายใตพระราชบัญญัติ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อให
เปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
2. ขอเสนอแนะตอ สพฐ.
2.1 พิ จ ารณายกเลิ ก หลั ก เกณฑ ก ารรั บ นั ก เรี ย นกรณี นั ก เรี ย นที่ มี เ งื่ อ นไขพิ เ ศษทั้ ง 7 ข อ
เนื่องจากเปนชองทางสําคัญที่กอใหเกิดปญหาการทุจริตในการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาส
ในการเขาเรี ยนในสถานศึกษา โดยมุงเนนไปที่ การสร างระบบการสอบคัด เลื อกการรับนักเรีย นอย างยุติ ธ รรม
โปรงใส และตรวจสอบได ทั้งนี้ เพื่อเปนการลดปญหาการฝากเด็กเขาเรียนโดยเรียกรับทรัพยสินหรือผลประโยชน
ตอบแทน
2.2 เห็นควรใหกําหนดวิธีการเกี่ยวกับหลักเกณฑการคํานวณสัดสวนการรับนักเรียนในเขต
พื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ตามประกาศของ สพฐ. เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ใหมีความชัดเจน โดยมุงใหความสําคัญกับการใหเด็กไดศึกษาต อยัง
สถานศึกษาใกลบานและเพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันในทุกสถานศึกษาสําหรับเปนแนวทางนําไปปฏิบัติตอไป
2.3 เห็ น ควรให กํา หนดคุณสมบัติและหลักเกณฑการเปน นักเรีย นในเขตพื้น ที่บ ริการของ
โรงเรียนใหมีความชัดเจนและมีความเขมงวด โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดนิยามและคุณสมบัติของการเปน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เชน ระยะเวลาในการมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตพืน้ ที่บริการของโรงเรียน และกรณี
มีการยายเขามาพักอาศัยในทะเบียนบานซึ่งอยูในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน อีกทั้งเห็นควรใหกําหนดนิยาม
ความหมายของนักเรียนในเขตพื้นที่ บริการใหครอบคลุมถึงนั กเรียนที่เปนบุ ตรขาราชการครูและบุ คลากรของ
โรงเรียนนั้น ๆ ดวย เพื่อใหเปนหลักเกณฑการพิจารณาในลักษณะเดียวกันทั่วประเทศ และเปนการปองกันหรือลด
การใชดุลพินิจโดยมิชอบ
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ในการนี้ เพื่อใหไดนักเรียนที่เปนผูมีภูมิลําเนาและอาศัยอยูในพื้นที่จริง มิใชมีเพียงแตชื่อ
ปรากฏอยูในทะเบียนบาน แตมิไดอาศัยอยูในทะเบียนบานดังกลว และเพื่อใหกระบวนการการรับนักเรียนเปนไป
อยางถูกตอง โปรงใส และเปนธรรม สถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของตองมีกระบวนการในการตรวจสอบและ
พิสูจนสิทธิ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีมีการยายเขามาพักอาศัยในทะเบียนบานซึ่งอยูในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
แตละแหง
นอกจากนี้ เห็นควรใหมีการดําเนินการประชาสัมพันธและสรางความรูความเขา ใจให
ผูปกครองนักเรียน และประชาชน รวมทั้งเจาพนักงานของรัฐที่เกี่ยวของรับทราบถึงความผิดและบทลงโทษกรณี
การปลอมแปลงเอกสารและการแจงขอมูลอันเปนเท็จ ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
2.4 เห็นควรใหกําหนดระเบียบหรือขอบังคับที่เปนมาตรฐานเดียวกันในการกําหนดรูปแบบ
มาตรฐานกลางสําหรับการประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน การประกาศผลการสอบ คะแนนการสอบ โดยเรียง
รายชื่อตามลําดับคะแนนที่สอบแขงขันไดของนักเรียนที่เขาสอบทุกคน เพื่อใหสถานศึกษาทุกแหงภายใตสั งกัด
สพฐ. ปฏิบัติตามอยางเครงครัดและมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปรงใส ตรวจสอบได เปนธรรม และเสมอภาค และ
ในกรณีที่สถานศึกษามีการรับนักเรียนเพิ่มเติมไมวาในกรณีใด ใหดําเนินการเรียกรับนักเรียนตามประกาศผลการ
สอบที่ไดเรียงรายชื่อตามลําดับคะแนนที่สอบแขงขันได ทั้งนี้ ใหทุกสถานศึกษาตองประกาศผลการสอบโดยเรียง
ตามลําดับคะแนนสอบของผูเขาสอบแขงขันทุกคน โดยเปดเผยอยางชัดเจนตอสาธารณะ
2.5 เห็นควรกําหนดใหทุกสถานศึกษาตองดําเนินการแจงคาใชจายและรายละเอียดการเก็บ
เงินบํารุงการศึกษาไวในประกาศการรับนักเรียนเขาศึกษาตอของแตละสถานศึกษา เพื่อใหผูปกครองนักเรียนไดรับ
ทราบไวโดยชัดเจน โดยจะเปนมาตรการปองกันมิใหมีการเรียกเก็บเงินบํารุงการศึกษาเกินอัตราที่กําหนด และ
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได ทั้งนี้ การเรียกเก็บเงินบํารุงการศึกษาและการใชจายเงิน
บํารุงการศึกษาตองเปนไปตามระเบียบราชการโดยเครงครัด
2.6 ควรกําหนดนโยบายดานการจัดการศึกษา รวมทั้งระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ใหมีความชัดเจน พรอมทั้งซักซอมเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้ง
ประเทศ
2.7 เห็นควรใหมีการประกาศหามมิใหสถานศึกษาดําเนินการเอื้อประโยชนโดยใหสิทธิพิเศษ
หรือโควตาแกสมาคมผูป กครองและครู สมาคมศิษยเกา หรือสมาคมที่เกี่ยวเนื่ องกับ ดานการศึ กษาของแต ล ะ
สถานศึกษา ในลักษณะที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนในการฝากเด็กเขาเรียนหรือในลักษณะการมีผลประโยชน
ตางตอบแทน
3. ขอเสนอแนะตอกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
3.1 ควรเรงรัดการดําเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของแตละโรงเรียนใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันหรืออยูในระดับที่ใกลเคียงกันเพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม โดยใหมีการดําเนินการจัดสรรงบประมาณ
ทางดานการศึกษาโดยพิจารณาและคํานึงถึงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสงเสริมและพัฒนาโรงเรียนในระดับรอง
และโรงเรียนในสวนภูมิภาคใหสามารถเพิ่มศักยภาพและคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น และใหมีการสรางแรงจูงใจ
หรือมาตรการสนับสนุนใหบุคลากรครู อาจารยที่มีศักยภาพสูงในสาขาวิชาการตาง ๆ ไดเขาไปมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่กําลังพัฒนา เพื่อใหมีการกระจายบุคลากรครูและอาจารยที่มีศักยภาพไปทําการ
สอนยังโรงเรียนในสวนภูมิภาคใหมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นดวย ทั้งนี้ เพื่อใหผูปกครองนักเรียนเกิดความรูสึกไววางใจ
และเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาในการที่จะสงบุตรหลานไปศึกษาตอยังโรงเรียนในระดับรองลงมา และเปน
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การแกไขปญหาการแยงกันเขาเรียนในโรงเรียนที่มีการแขงขันสูง นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญกับกระบวนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนดวย
3.2 เห็ น ควรให มีการดําเนิน การประชาสัมพัน ธและสรางความรูความเขาใจใหผูปกครอง
นักเรียนและประชาชน รวมทั้งเจาพนักงานของรัฐที่เกี่ยวของรับทราบถึงความผิดและบทลงโทษกรณีการเรียก รับ
หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีของเงินบริจาค
ทั้งนี้ การกระทําดังกลาวนั้นไมอาจถือไดวาเปนเงินบริจาค แตถือวาเปนเรื่องของ “สินบน” ในฐานะผูรับสินบนกับ
ผูใหสินบน ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช.
3.3 เห็นควรใหมีการดําเนินการรวมกันระหวาง ศธ. กับ สพฐ. ในการพิจารณากําหนดแนวทาง
หรือมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อใหกลไกการตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียน
ทั่วประเทศเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนโดยเครงครัด โดยใหมีการดําเนินการตรวจสอบ
ขั้นตอนการรับนักเรียนทั้งกอนการรับนักเรียน ชวงที่มีการรับนักเรียน และภายหลังการรับนักเรียน และมอบหมาย
ใหหนวยงานดานกํากับดูแลในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับจังหวัด ไดแก คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของมีการบูรณาการ
การทํางานรวมกัน และสรางการทํางานเชิงรุกในระดับพื้นที่ รวมทั้งจัดทําแผนการดําเนินการรวมกันในระดับ
จังหวัดเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการรับนักเรียนโดยการกําหนดมาตรการปองกัน ปองปราม ที่จะไมให
เกิดปญหาเด็กฝากและการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับนักเรียนเขาเรียนอยางเปนรูปธรรม เชน มีการจัดทํา
แผนการดําเนินการรวมกันในการสุมตรวจสอบการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานศึกษาที่มี
การแขงขันสูง ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติและเปนกลไกการควบคุมดูแลตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เปนตน
3.4 เห็นควรใหมีการสุมตรวจสอบรายไดของสถานศึกษาทั้งกอนและหลังชวงเวลาการรับ
นักเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรวจสอบเงินบริจาคของสถานศึกษาที่มีอัตราการแขงขันสูงเปนประจําทุกป เพื่อ
สรางกลไกการตรวจสอบและปองปรามปญหาการบริจาคเงินหรือทรัพยสินเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนในการ
เขาเรียน รวมทั้งกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลรายรับ – รายจายของแตละสถานศึกษา ขอมูลการรับเงินหรือ
ทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหแกสถานศึกษา และจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของ เชน ชื่อผูบริจาค วัตถุประสงคของการ
บริจาค เผยแพรบนเว็บไซตของโรงเรียนแตละแหง เพื่อใหสาธารณชนสามารถตรวจสอบไดทุกขณะ
3.5 เห็นควรใหมีการดําเนินการลงโทษอยางเครงครัดในกรณีที่สถานศึกษาหรือผูมีอํานาจของ
สถานศึกษา ไมปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวของกับการรับนักเรียนเขาศึกษาตอ ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันและแกไข
ป ญ หาการเรี ย กรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน ต อบแทนเพื่ อ โอกาสในการเข า เรี ย นในสถานศึ ก ษาได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
3.6 เห็นควรใหมีการกําหนดมาตรการคุมครองผูแจงเบาะแสหรือผูใหขอมูลการกระทําทุจริต
ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานภายในหนวยงาน เชน ครู อาจารย หรือบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลภายนอกผู แจ ง
เบาะแสหรือใหขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตในการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียน
ในสถานศึกษาเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกผูแจงเบาะแสหรือใหขอมูล รวมทั้งใหมีการสนับสนุนและสงเสริมการ
ตรวจสอบติดตามการดําเนินการรับนักเรียน โดยการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนเพื่อเปดโอกาส
ใหมีผูรวมสังเกตการณการรับนักเรียนในทุกขั้นตอน
4. ขอเสนอแนะดังกลาวขางตนมุงเสนอตอการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในการเรียกรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียนของสถานศึกษาซึ่งอยูภายใตสังกั สพฐ. ดังนั้น เพื่อ
ประโยชนในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาสใน
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การเขาเรียนของสถานศึกษาได อยางมีประสิทธิภาพ จึงควรนําขอเสนอแนะไปใช กับสถานศึ กษาภายใต สั ง กั ด
หนวยงานอื่นดวย เชน สถานศึกษาภายใตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถานศึกษาภายใต
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
ตางประเทศ
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบขอกําหนดคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการ
ตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม และแตงตั้งคณะทํางานฝายของ
คณะทํางานรวมฯ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขอกําหนดคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการ
ยุโรปในการตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม และแตงตั้งคณะทํางานฝายไทย
ของคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไรการควบคุม ตามที่คณะอนุกรรมการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย เสนอ
สาระสําคัญ
การสรางความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและสหภาพยุโรปในการตอตานการทําประมง IUU โดย
จัดตั้งคณะทํางานฝายไทยของคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการตอตานการทํา
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม โดยมีขอกําหนดคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและ
คณะกรรมาธิการยุโรปฯ ดังกลาว เพื่อเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน โดยจะไมมีการลงนามในเอกสารสัญญา
บันทึกความเขาใจในความรวมมือดังกลาว มีประเด็น ดังนี้
1. ขอกําหนดคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการตอตานการทํา
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม มีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนเวทีในการพัฒนาความเปน
หุนสวนที่เขมแข็งระหวางสหภาพยุโรปและประเทศไทยตอไปในอนาคต ซึ่งเปนการดําเนินความรวมมือเพื่อตอตาน
การทําประมง IUU และติดตามประเด็นการเจรจาหารือดาน IUU อยางเปนทางการ โดยคณะทํางานรวมระหวาง
รัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปฯ จะจัดประชุมเจรจาหารือทุกป ในเวทีระหวางประเทศขององคการอาหาร
และการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) และ
องคกรบริหารจัดการประมงในระดับภูมิภาค (RFMOs) เปนตน หารือเกี่ยวกับขอริเริ่มระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค
เพื่อตอตานกับการทําประมง IUU และจัดระเบียบ/รวมมือในขอริเริ่มรวมกัน แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
ตาง ๆ ดานการทําประมง IUUและสถานการณที่นากังวลในประเทศที่สาม รวมทั้งประสานงานในโครงการพัฒนา
ตาง ๆ โดยกําหนดขอบเขตงานหลักของคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรป และ 2)
งานความรวมมือระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและระดับโลก
2. การจัดตั้งคณะทํางานฝายไทยของคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการ
ยุโรปในการตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม เพื่อดําเนินการในเชิงเทคนิค
และการปฏิบัติ โดยสหภาพยุโรปไดเสนอแนะใหเ ปน คณะทํ างานในระดั บ กรม โดยมีอธิบดีเปนประธาน และ
เนื่องจากประเด็นการตอตานการทําประมง IUU เกี่ยวของกับภารกิจของกรมประมงเปนหลัก จึงเห็นควรใหอธิบดี
กรมประมงเปนประธานคณะทํางาน และมีผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนคณะทํางาน ไดแก กรมเจาทา
กองทัพเรือ ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน กรมศุลกากร กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานตํารวจ
รวบรวม โดย ฝ่ ายเศรษฐกิจและศูนย์ขอ้ มูล (TCCIC)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

25

มติคณะรัฐมนตรี : ฉบับเต็ม
แหงชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด กรมยุโรป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยมีผูอํานวยการกองประมง
ตางประเทศ กรมประมงเปนคณะทํางานและเลขานุการ โดยมีอํานาจหนาที่ กําหนดนโยบายในการเจรจาหารือ
ความร ว มมื อ กั บ คณะทํ า งานของคณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รป ในการต อ ต า นการทํ า ประมง IUU และประเด็ น ที่
คณะทํางานทั้งสองฝายตกลงหารือรวมกัน กํากับดูแล ใหความเห็นชอบ ประสานงาน และดําเนินการใด ๆ เพื่อให
เปนไปตามขอกําหนดของคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปฯ โดยสามารถแตงตั้ง
คณะทํางานยอย ที่ปรึกษา หรือผูชวยเลขานุการ เพื่อชวยปฏิบัติงานได และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมอบหมาย
18. เรื่อง แผนการหารือระหวางกระทรวงการตางประเทศแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการตางประเทศ
แหงสหพันธรัฐรัสเซีย ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2562 – 2564)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบร า งแผนการหารือระหวางกระทรวงการต างประเทศแห งราชอาณาจักรไทยกั บ
กระทรวงการตางประเทศแหงสหพันธรัฐรัสเซีย ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2562 – 2564)
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในราง
แผนการหารือฯ
ทั้ ง นี้ หากมี ค วามจํ า เป น ต อ งแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ร า งแผนการหารื อ ฯ โดยไม ขั ด กั บ หลั ก การที่
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไว ให กต. สามารถดําเนินการไดโดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่ไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว
(จะมีการลงนามระหวางการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศระหวางวันที่
7 – 8 ก.พ. 62)
แผนการหารื อ ระหว า งกระทรวงการต า งประเทศแห ง ราชอาณาจั ก รไทยกั บ กระทรวงการ
ตางประเทศแหงสหพันธรัฐรัสเซีย ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2562 – 2564) เปนการกําหนดแผนการหารือระหวางกัน ณ
กรุงเทพมหานครและกรุงมอสโก ในประเด็นตาง ๆ เชน (1) ความรวมมือระดับทวิภาคี (2) ความรวมมือระดับ
ภูมิภาคและพหุภาคีในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟกในดานการเมือง ความมั่นคง และการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (3) การ
ปลดอาวุธและไมแพรขยายอาวุธ เปนตน ซึ่งจะมีการหารือในสองระดับ ไดแก ระดับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
การตางประเทศและระดับกรมของกระทรวงการตางประเทศ ทั้งนี้ แผนการหารือฯ ฉบับที่ 4 เปนเอกสารที่แสดง
เจตจํานงของ กต. ทั้งสองประเทศในการมี ปฏิสัมพันธ กัน อย างต อเนื่ อง ซึ่งจะเปนอีกหนึ่ งกลไกที่ชว ยสงเสริม
ความสัมพันธทวิภาคีระหวางประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียใหมีพลวัตมากยิ่งขึ้น
แตงตั้ง
19. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงการคลัง ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย ตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนสมบูรณ ดังนี้
1. นางสาวอมรรัตน กล่ําพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ ดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาดานพัฒนา
อสังหาริมทรัพย (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ ตั้งแตวันที่ 3 ตุลาคม 2561
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2. นางวรนุช ภูอิ่ม ผูอํานวยการสํานักกษาปณ กรมธนารักษ ดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาดานการ
บริหารเหรียญกษาปณและทรัพยสินมีคา (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ ตั้งแตวันที่ 21
พฤศจิกายน 2561
3. นางนงลักษณ ขวัญแกว รองอธิบดีกรมธนารักษ ดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาดานพัฒนาการ
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ ตั้งแตวันที่ 22
พฤศจิกายน 2561
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
20. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เสนอการแตงตั้งขาราชการการเมือง จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางดวงพร รอดพยาธิ์ ดํารงตําแหนงที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย
2. นายวรวุฒิ โปษกานนท ดํารงตําแหนงผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 2562 เปนตนไป
21. เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 32/2562 เรื่อง แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 32/2562 เรื่อง แตงตั้งผูรักษา
ราชการแทนรัฐมนตรี
ตามที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงพาณิ ช ย (นายสนธิ รั ต น สนธิ จิ ร วงศ ) รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (นายสุวิทย เมษินทรีย) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายอุตตม
สาวนายน) ขอลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรี โดยมีผลตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 2562 นั้น
เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินดําเนินไปอยางตอเนื่อง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม
2562 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายใหมีผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรี กรณีที่รัฐมนตรีชวยวาการไมมี ไมอยู หรือ
อยูแตไมอาจปฏิบัติราชการได ตามแตกรณี ดังนี้
กระทรวง

ผูรักษาราชการแทนที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

กระทรวงพาณิชย

รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน)
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)

กระทรวงอุตสาหกรรม

รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป
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22. เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 33/2562 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 33/2562 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมาย
และมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ตามที่ ได มีคํ า สั่ งสํ า นั กนายกรัฐ มนตรี ที่ 323/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอํา นาจให ร อง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 ธันวาคม
2560 นั้น
เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา
15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แหงพระราชบัญญั ติร ะเบีย บบริห ารราชการแผน ดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก ไข
เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 จึงใหยกเลิกความในขอ 7 ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 ลงวันที่
4 ธันวาคม 2560และ ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม
2560 ในสวนของ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ดังนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 3.2 และใหใชความตอไปนี้แทน
“3.2 การมอบหมายและมอบอํานาจใหสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
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 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 3.4
“3.4 มอบหมายใหกํากับดูแลองคการมหาชนและหนวยงานของรัฐ ดังนี้
3.4.1 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3.4.2 สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องคการมหาชน)”
ขอ 4 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 3.5
“3.5 ลงนามรั บ สนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามขอ 3.1 – ขอ 3.4 ยกเวนการดําเนินการ
ตามกรณีในขอ 1.5.1 - ขอ 1.5.7”
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป
…………………………………..
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