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เรือ่ง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562                                               1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 3 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ 

มหาชน)(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหาร 

จัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน) (บจธ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้แก้ไขตามมติที่ประชุมซึ่ง
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 แล้วดําเนินการต่อไปได้ และ
ให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย      
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
   1. แก้ไขการกําหนดอายุขั้นสูงของประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากเดิม มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เป็น ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์  
   2. แก้ไขระยะเวลาการยุบเลิก บจธ. จากเดิม เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่ 
พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ (ใช้บังคับวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ครบกําหนด 8 ปีวันที่ 7 มิถุนายน 2562)  
เป็น “พ้นกําหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2562”   
   3. กําหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการ บจธ. ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บังคับอยู่ในตําแหน่งจนกว่าจะครบวาระ
ที่ได้รับแต่งต้ัง  

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  คอื  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
วาระที่ 7 เรื่อง ร่างระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรวี่าด้วยทีป่รึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  

พ.ศ. ....  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น
ของกระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไปประกอบการตรวจพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ ทั้งน้ี ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
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  สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
  1. กําหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ประกอบด้วย 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง  
หรือที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนเป็นกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่สํานักตรวจราชการที่ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย จํานวน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การ
ได้มา และการทําหน้าที่ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ทปษ. ภาคประชาชน) วางแนวทางปฏิบัติงานของ 
ทปษ. ภาคประชาชน เพ่ือการมีส่วนร่วมกับกลไกการตรวจราชการอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาและจัดทําบัญชี
รายช่ือผู้มีคุณสมบัติเพ่ือเสนอชื่อเป็น ทปษ. ภาคประชาชน และ เสนอความเห็นต่อปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีใน
การปฏิบัติงานของ ทปษ. ภาคประชาชน เป็นต้น  
   2. กําหนดให้ในจังหวัดหน่ึงให้มี ทปษ. ภาคประชาชน จํานวน 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ ด้านละไม่เกิน 3 คน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีหน้าที่
ให้คําปรึกษา ข้อมูล ข้อเท็จจริง และประเด็นปัญหาในพ้ืนที่แก่ผู้ตรวจราชการในเร่ืองที่ตรวจราชการหรือตามที่
ได้รับการประสานงาน เข้าร่วมการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการตามท่ีได้รับการประสานงาน นํานโยบายและ
ผลงานของหน่วยงานที่ได้รับจากการเข้าร่วมการตรวจราชการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้ 
รับทราบ และรับฟังข้อมูลย้อนกลับเสนอต่อผู้ตรวจราชการ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้ตรวจราชการมอบหมาย  
  3. กําหนดให้ สปน. จัดทําการประเมิน ทปษ. ภาคประชาชน เพ่ือพัฒนากลไก ทปษ.  
ภาคประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน และให้นําผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  
  4. กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และจริยธรรมของ ทปษ. ภาคประชาชน  
  5. กําหนดให้ สปน. จัดทําข้อมูลสารสนเทศของ ทปษ. ภาคประชาชน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนากลไก ทปษ. ภาคประชาชน ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจราชการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
  6. กําหนดให้จังหวัด ส่วนราชการระดับจังหวัด และอําเภอหรือเขต ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุน ทปษ. ภาคประชาชนในการปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่   
  7. กําหนดให้ผู้ตรวจราชการสนับสนุนกลไก ทปษ. ภาคประชาชนเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
ตรวจราชการ เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  คอื  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 8 เรื่อง ขอเสนอให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ําประจําชาติ 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์นํ้าประจําชาติ ตามท่ี 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง กษ. รายงานว่า 
  คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 
เป็นประธาน ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เห็นชอบการประกาศให้ปลากัด
เป็นสัตว์นํ้าประจําชาติ และให้นําเร่ืองดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ             
(รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานกรรมการ) พิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว 
ในมิติต่าง ๆ แล้วเห็นว่า มิติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ปลากัด
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติแล้ว มิติด้านประโยชน์ใช้สอย ปลากัดไทยได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยในหลาย
ประการ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง และการสร้างนวัตกรรมด้านการเพาะพันธ์ุ ซึ่งนําไปสู่การค้า 
เชิงพาณิชย์และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล นอกจากน้ี ก็ยังสามารถนําไปใช้เป็นสัญลักษณ์ 
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การประมงเพ่ือสะท้อนความเป็นไทยได้ และมิติด้านความเป็นเจ้าของและความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว“ปลากัดไทย” 
(ช่ือวิทยาศาสตร์ Betta splendens) น้ัน เป็นที่รู้จักในระดับสากล ผ่านช่ือ “Siamese Fighting Fish” หรือ 
“Siamese Betta” จึงเป็นเคร่ืองสะท้อนอย่างชัดเจนว่า ปลากัดไทยน้ัน มีต้นกําเนิดมาจากไทย และสามารถใช้
เป็นเคร่ืองพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้ จึงเห็นควรให้ใช้เหตุผลน้ีประกาศให้ “ปลากัดไทย” เป็นสัตว์นํ้าประจําชาติ
เพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของต่อไป 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  คอื  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
วาระที่ 10 เรื่อง โครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาส่วน 

ภูมิภาคสาขากันตัง (ควนกุน) 
สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี 

  1. เห็นชอบแผนงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาส่วนภูมิภาค 
สาขากันตัง (ควนกุน) (ฉบับปรับปรุง) วงเงินลงทุน โครงการ 29.579 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ 
และให้กระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค) รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงการคลัง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  2. ให้กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส่วนภูมิภาคได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 (เรื่อง การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลนประเทศไทย) 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2534 (เรื่อง รายงานการศึกษาสถานภาพปัจจุบันของป่าไม้ชายเลน และปะการังของ
ประเทศ) และวันที่ 22 สิงหาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เรื่อง การแก้ไขปัญหา
การจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลน) เป็นกรณีเฉพาะราย ทั้งน้ี ในส่วนของการปลูกป่าทดแทน ให้กระทรวงมหาดไทย (การ
ประปาส่วนภูมิภาค) ดําเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามนัยระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการ
ปลูกและบํารุงป่าชายเลนทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อม กรณีการดําเนินโครงการใด ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐที่มีความจําเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ ในพ้ืนที่ป่าชายเลน พ.ศ. 2556 อย่างเคร่งครัด 
  3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) 
ดําเนินการตามความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  คอื  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
           วาระที่ 15 เรื่อง แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  
ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑลและในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ 

 สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เสนอเร่ืองแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพ้ืนที่
จังหวัดต่าง ๆ ดังน้ี 
 สาระสําคัญ  
 แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 
และในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
      1. กรอบแนวคิด แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุน่ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ใน
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ เป็นการแก้ไขปัญหาซึ่งจะต้องพิจารณาผลกระทบในทุกมิติ 
โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน และไมใ่หเ้กิดความไมส่ะดวกจากการใช้ชีวิตปกติมากเกินไป  
                    2. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จํานวน 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3) กระทรวงการคลัง 4) กระทรวงคมนาคม 5) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 6) กระทรวงพลังงาน 7) กระทรวงมหาดไทย 8) กระทรวงสาธารณสุข 9) กระทรวง
อุตสาหกรรม 10) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และ 11) สํานักนายกรัฐมนตรี 
                    3. เป้าหมาย "สร้างอากาศดี เพ่ือคนไทย และผู้มาเยือน" 
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                    4. มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน เป็นการเตรียมการป้องกันและลดปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) แบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว  
                    5. กลไกการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ให้จังหวัดจัดต้ังศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) ในระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ ในการเข้าควบคุมสถานการณ์ โดยสั่งการตามกฎหมายที่มีอยู่ เพ่ือจัดการปัญหาปริมาณฝุ่นละออง 
ขนาดเล็ก (PM2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐาน ที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  และให้จังหวัดจัดทํา
แผนปฏิบัติการในระดับพ้ืนที่ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน  
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านต่างประเทศ 
  วาระที ่17 เรือ่ง ขอความเหน็ชอบขอ้กําหนดคณะทํางานรว่มระหวา่งรฐับาลไทยและ
คณะกรรมาธกิารยโุรปในการต่อตา้นการทําประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคมุ และแตง่ตัง้
คณะทาํงานฝ่ายของคณะทาํงานร่วมฯ 
  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อกําหนดคณะทํางานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและ
คณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้านการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และแต่งต้ัง
คณะทํางานฝ่ายไทยของคณะทํางานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้านการทํา
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ตามท่ีคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิด
กฎหมาย เสนอ 
                   สาระสําคัญ 
                     การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสหภาพยุโรปในการต่อต้านการทําประมง IUU โดย
จัดต้ังคณะทํางานฝ่ายไทยของคณะทํางานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้านการทํา
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยมีข้อกําหนดคณะทํางานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและ
คณะกรรมาธิการยุโรปฯ ดังกล่าว เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน โดยจะไม่มีการลงนามในเอกสารสัญญา
บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือดังกล่าว มีประเด็น ดังน้ี 
                    1. ข้อกําหนดคณะทํางานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้านการ 
ทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นเวทีในการพัฒนาความ 
เป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นการดําเนินความร่วมมือเพ่ือ
ต่อต้านการทําประมง IUU และติดตามประเด็นการเจรจาหารือด้าน IUU อย่างเป็นทางการ โดยคณะทํางานร่วม
ระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปฯ จะจัดประชุมเจรจาหารือทุกปี ในเวทีระหว่างประเทศขององค์การ
อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: 
FAO) และองค์กรบริหารจัดการประมงในระดับภูมิภาค (RFMOs) เป็นต้น หารือเก่ียวกับข้อริเริ่มระดับภูมิภาคและ
อนุภูมิภาคเพ่ือต่อต้านกับการทําประมง IUU และจัดระเบียบ/ร่วมมือในข้อริเริ่มร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการทําประมง IUUและสถานการณ์ที่น่ากังวลในประเทศท่ีสาม รวมทั้งประสานงานใน
โครงการพัฒนาต่าง ๆ  โดยกําหนดขอบเขตงานหลักของคณะทํางานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการ
ยุโรป และ 2) งานความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและระดับโลก 
                    2. การจัดต้ังคณะทํางานฝ่ายไทยของคณะทํางานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการ
ยุโรปในการต่อต้านการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพ่ือดําเนินการในเชิงเทคนิค
และการปฏิบัติ โดยสหภาพยุโรปได้เสนอแนะให้เป็นคณะทํางานในระดับกรม โดยมีอธิบดีเป็นประธาน และ
เน่ืองจากประเด็นการต่อต้านการทําประมง IUU เก่ียวข้องกับภารกิจของกรมประมงเป็นหลัก จึงเห็นควรให้อธิบดี
กรมประมงเป็นประธานคณะทํางาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นคณะทํางาน ได้แก่ กรมเจ้าท่า 
กองทัพเรือ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กรมสวัสดิการและ 
 
 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 3 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(องค์การมหาชน)(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
7 ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาคประชาชน พ.ศ. ....

เศรษฐกิจ-สังคม 8 ขอเสนอให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ําประจําชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10 โครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนภูมิภาคสาขากันตัง (ควนกุน)
15 แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑลและในพ้ืนท่ีจังหวัดต่าง ๆ

ต่างประเทศ 17 ขอความเห็นชอบข้อกําหนดคณะทํางานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้านการทําประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม และแต่งตั้งคณะทํางานฝ่ายของ 
คณะทํางานร่วมฯ

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                       เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
 
  วันน้ี (5 กุมภาพันธ์ 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
    ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สํานักงานคณะกรรมการ 
    สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....  
  7.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  
    พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  8.  เรื่อง  ขอเสนอให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์นํ้าประจําชาติ 
  9.  เรื่อง   การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนและปรับเพ่ิมเงินเดือนของพนักงานธนาคาร 
    ออมสิน พนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และพนักงาน 
    ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
  10.  เรื่อง โครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาส่วนภูมิภาค 
    สาขากันตัง (ควนกุน) 
  11.   เรื่อง   โครงการติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Advanced Metering Infrastructure :  
    AMI) สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่  
  12.  เรื่อง  โครงการขยายเขตติดต้ังระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) 
    เกาะปันหยี จังหวัดพังงา 
  13.  เรื่อง  การดําเนินโครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  
    (องค์การมหาชน) 
  14.  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกต้ังทั่วไป  
  15.  เรื่อง   แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/

   ปริมณฑลและในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ 
  16.  เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือ 

   โอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
   พ้ืนฐาน 
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ต่างประเทศ 
  17.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบข้อกําหนดคณะทํางานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและ  
    คณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้านการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
    และไร้การควบคุม และแต่งต้ังคณะทํางานฝ่ายของคณะทํางานร่วมฯ 
  18.  เรื่อง   แผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับ 
    กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2562 – 2564) 

แต่งต้ัง 
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) 
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง  (กระทรวงพาณิชย์) 
  21.  เรื่อง  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที่ 32/2562 เรื่อง  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี  
  22.  เรื่อง  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที่ 33/2562 เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
    นายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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กฎหมาย 
1.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และ 
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ยกเลิกพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
   2. กําหนดบทนิยามคําว่า “นายจ้าง” “ลูกจ้าง” “สภาพการจ้าง” “ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการ
จ้าง” “ปิดงาน” “นัดหยุดงาน” “สมาคมนายจ้าง” “สหภาพแรงงาน” “สหพันธ์นายจ้าง” “สหพันธ์แรงงาน” เป็น
ต้น  
  3. หมวด 1 ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง กําหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต้ังแต่ 20 
คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยให้ทําเป็นหนังสือกําหนดให้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ประกอบด้วยเง่ือนไขการจ้างหรือการทํางาน ค่าจ้าง การเกษียณอายุหรือครบสัญญาจ้าง เป็นต้น ให้นายจ้างนํา
ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างมาจดทะเบียนต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ตกลงกัน   
  4. หมวด 2 วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน กําหนดให้เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น ฝ่ายแจ้งข้อ
เรียกร้องต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบภายใน 48 ช่ัวโมง นับแต่พ้นกําหนดเวลา
หรือนับแต่เวลาที่ตกลงกันไม่ได้ กรณีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ทั้งสองฝ่ายอาจตกลงกันให้พนักงานประนอม
ข้อพิพาทแรงงานดําเนินการไกล่เกลี่ยต่อไป หรือนําข้อพิพาทน้ันไปเจรจาตกลงกันเอง หรือต้ังผู้ช้ีขาดข้อพิพาท
แรงงาน หรือปิดงานหรือนัดหยุดงานโดยไม่ขัดต่อกฎหมายก็ได้ นอกจากน้ีได้กําหนดให้กิจการบางประเภทเม่ือมีข้อ
พิพาทแรงงานท่ีตกลงกันไม่ได้ ต้องส่งข้อพิพาทแรงงานให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ช้ีขาด อาทิ กิจการไฟฟ้า 
กิจการประปา กิจการอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งกิจการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเห็นว่าข้อ
พิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้น้ันอาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อความม่ันคงของประเทศ หรือความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน  
  5. หมวด 3 การปิดงานและการนดัหยุดงาน กําหนดให้นายจ้างอาจปิดงาน หรือลูกจ้างอาจนัดหยุด
งานได้  แต่จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว้   
  6. หมวด 4 คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กําหนดองค์ประกอบ วิธีการได้มา วาระการดํารง
ตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ โดยให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีอํานาจ
หน้าที่เก่ียวกับการวินิจฉัยข้อพิพาทแรงงาน การช้ีขาดข้อพิพาทแรงงาน เสนอความเห็นเก่ียวกับการเรียกร้อง การ
เจรจา การระงับข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงานและการปิดงานตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย  
   7. หมวด 5 คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ กําหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการ
แรงงานสัมพันธ์เพ่ิมเติมขึ้นมาเพ่ือทําหน้าที่เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
แรงงานสัมพันธ์ต่อรัฐมนตรี และเสนอความเห็นในการปรับปรุงกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งออก
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ ต่อรัฐมนตรี  
  8. หมวด 6 คณะกรรมการลูกจ้าง กําหนดให้มีคณะกรรมการลูกจ้างเพ่ือทําหน้าที่ประชุมหารือกับ
นายจ้างเพ่ือจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง กําหนดข้อบังคับในการทํางานพิจารณาคําร้องทุกข์ของลูกจ้าง ตลอดจนหาทาง
ปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ   
  9. หมวด 7 สมาคมนายจ้าง หมวด 8 สหภาพแรงงาน และหมวด 9 สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์
แรงงาน กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดต้ัง การเข้าเป็นสมาชิก และการดําเนินกิจการของสมาคมนายจ้าง 
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สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การนายจ้างและสภาองค์การลูกจ้าง โดยสมาคมนายจ้าง 
สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง สหพันธ์แรงงานมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังเพ่ือแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์
เก่ียวกับสภาพการจ้างให้แก่สมาชิกและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง   
  10. หมวด 10 การกระทําอันไม่เป็นธรรม กรณีที่ถือว่าเป็นการกระทําอันไม่เป็นธรรม ห้ามนายจ้าง
กระทําต่อลูกจ้าง เช่น การเลิกจ้างหรือกระทําการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้ลูกจ้างไม่สามารถทนทํางานอยู่ต่อไปได้
เพราะเหตุที่ลูกจ้างกําลังร่วมกันจัดต้ังสหภาพแรงงาน กําลังจะเข้าเป็นสมาชิกหรือเป็นกรรมการของสหภาพแรงงาน 
เป็นต้น  
  11. หมวด 11 บทกําหนดโทษ กําหนดโทษทางอาญาต่อผู้ที่กระทําฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติน้ีไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง ที่ปรึกษานายจ้าง ที่ปรึกษาลูกจ้าง ผู้ช้ีขาด
ข้อพิพาทแรงงาน สมาคมนายจ้างสหภาพแรงงาน หรือผู้ชําระบัญชีก็ตาม และให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได้สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี 
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญสรุปได้ดังน้ี  

ประเด็น สาระสาํคญั 
1. วันบังคับใช้  ให้พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับ

แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
2. บทนิยาม  เพิ่มนิยามเก่ียวกับกระบวนการพิจารณาอนุญาต ได้แก่ คําว่า 

“กระบวนการพิจารณาอนุญาต” “ผู้เช่ียวชาญ” “องค์กรผู้เช่ียวชาญ” 
“หน่วยงานของรัฐ” “องค์กรเอกชน” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติ 

3. เพิ่มหมวด 1/1 กระบวนการ
พิจารณาอนญุาต  

- กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจขึ้นบัญชี
ผู้เช่ียวชาญ องค์กรผู้เช่ียวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ ซึ่งทําหน้าที่ในการประเมนิเอกสารทางวิชาการ การ
ตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์อาหาร  
- กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการอาหารมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการได้มาซึ่งผู้เช่ียวชาญ องค์กรผู้เช่ียวชาญ หน่วยงานของ
รัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดและ
ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เช่ียวชาญ องค์กรผู้เช่ียวชาญ หน่วยงานของ
รัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้อัตรา
ค่าใช้จ่ายสูงสุดและค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ย่ืนคําขอในกระบวนการ
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พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร  
- กําหนดใหค้า่ขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้เปน็เงินของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องนําส่งคลังเปน็รายได้แผ่นดิน และใหใ้ช้จ่าย
เพ่ือวัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนด  
 

4. การผลิตเพือ่การส่งออก  - กําหนดให้ผู้รบัอนุญาตผลิตเพ่ือการส่งออก ต้องรายงานข้อมูลเก่ียวกับ
อาหารน้ันให้ผูอ้นุญาตทราบ รวมทั้งจัดเก็บเอกสารหรือหลกัฐานเก่ียวกับ
ข้อกําหนดของประเทศผู้ซื้อหรือผู้สั่งซื้อ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

5. กําหนดลักษณะของอาหารไม่
บริสุทธิ์ และแก้ไขบทกําหนดโทษ
เก่ียวกับอาหารที่ห้ามผลิต นาํเขา้หรือ
จําหนา่ยให้มีอัตราโทษทีเ่หมาะสมกับ
ปัจจุบัน  

- กําหนดลักษณะของอาหารไม่บริสุทธิ์เพิม่เติม โดยกําหนดให้อาหารที่
มียาหรือสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วย เป็นอาหารไม่
บริสุทธ์ิ  
- แก้ไขบทกําหนดโทษเก่ียวกับการผลิต นําเข้าหรือจําหน่ายอาหารไม่
บริสุทธ์ิ อาหารปลอม และอาหารผิดมาตรฐาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

6. การควบคมุและกํากับดูแลการ
โฆษณาอาหาร  

- ให้ผู้อนุญาต (เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรอืผู้ซึ่ง
เลขาธิการฯ มอบหมาย) มีอํานาจออกคําสั่งให้ผู้ทําการโฆษณา ผู้ผลิต 
ผู้นําเข้า หรือผูจ้ําหน่ายอาหารดําเนินการแล้วแต่กรณี กรณีผู้อนุญาตเห็น
ว่าการโฆษณาอาหารเป็นการโฆษณาที่ใช้ขอ้ความท่ีไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภคหรือเป็นข้อความท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม เช่น 
ข้อความท่ีเป็นความเท็จหรือเกินความจริง ขอ้ความท่ีแสดงสรรพคุณอัน
ทําให้เข้าใจว่าสามารถบําบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคหรืออาการ
ของโรค  
- การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และอายุใบอนุญาตโฆษณาอาหาร 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  
- ผู้ได้รับอนุญาตให้โฆษณาอาหาร ต้องโฆษณาตามรายละเอียดและ
เง่ือนไขที่ได้รับอนุญาตเท่าน้ัน  
- ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งให้ผู้ทําการโฆษณา ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้
จําหน่ายอาหารดําเนินการแก้ไขการดําเนินการกับโฆษณาอาหารที่ไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ใหแ้ก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา ให้
โฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดของประชาชน สั่งงดการผลิต การนําเข้า 
หรือการจําหน่ายอาหาร ที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่มีคุณประโยชน์ 
คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา  
 
 
 
 

7. การดําเนนิการกับของกลางที่ไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย  

ให้ผู้อนุญาตมอํีานาจสั่งทําลายหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดกับของ
กลางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการอาหารกําหนด  

8. อํานาจเปรียบเทียบปรับ  ให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มี
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อํานาจเปรียบเทียบปรับผู้กระทําความผิดกรณีที่มีโทษปรบัสถานเดียว 
หรือมีโทษจําคกุไม่เกินหกเดือน 

9. บทเฉพาะกาล  - ใบอนุญาตโฆษณาอาหารที่ออกตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
และยังมีผลใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคบั ให้คงใช้ได้
ต่อไป จนกว่าใบอนุญาตโฆษณานั้นจะสิ้นอายุ  
- คําขออนุญาต คําขอประเมินเอกสารวิชาการ หรือคําขอใด ที่ได้ย่ืนไว้
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
เป็นคําขอตามพระราชบัญญัติน้ี ยกเว้นในกรณีที่คําขอใดมขี้อแตกต่างไป
จากคาํขอตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามด้วย  
- ให้ดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ หากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อ
คณะรัฐมนตร ี

 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบนับริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) เสนอ และ
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้แก้ไขตามมติที่ประชุมซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ 
เครืองาม) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 แล้วดําเนินการต่อไปได้ และใหส้ถาบันบริหารจัดการธนาคาร
ที่ดิน (องค์การมหาชน) รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สาํนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
    ทั้งน้ี ในการจัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) น้ัน พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ได้กําหนดให้ยุบเลิกเมื่อพ้นกําหนด 5 ปี นับแต่วันที่
พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคบั ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
ฉบับที่ 2 ใหข้ยายระยะการดําเนินการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ออกไปอีก รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้น 8 ปี (ครบระยะเวลายุบเลิกในวันที่ 7 มถิุนายน 2562) การขอขยายระยะเวลาการดําเนินการในคร้ัง
น้ีจึงเป็นครั้งที่ 2 โดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ขอขยายระยะเวลาดําเนินการออกไปอีก 3 
ปี นับแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2562 (ครบกําหนดในวันที่ 7 มิถุนายน 2565) รวมระยะเวลาการดําเนินงานทั้งสิ้น 11 ปี 
นอกจากน้ี ได้ขอแก้ไขการกําหนดอายุขั้นสูงของประธานกรรมการ กรรมการผูแ้ทนองค์กรชุมชน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน จากเดิม มอีายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ ์ เป็น ไม่เกิน 70 ปี
บริบูรณ์ รวมทั้งกําหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ ซึ่งดํารง
ตําแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บังคับอยู่ในตําแหน่งจนกว่าจะครบวาระที่ได้รับแต่งต้ัง เน่ืองจากสถาบันฯ 
มีความจําเป็นต้องดําเนินงานตามภารกิจที่อยู่ในโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้รับ
ประโยชน์จากการดําเนินงานของสถาบันฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําในการถือครองที่ดิน
ของประเทศต่อไป และเพ่ือให้การดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ เป็นไปอย่างต่อเน่ือง สามารถดําเนินการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
   1. แก้ไขการกําหนดอายุขั้นสูงของประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากเดิม มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เป็น ไม่เกิน 70 ปีบริบรูณ์  
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   2. แก้ไขระยะเวลาการยุบเลิก บจธ. จากเดิม เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่พระราช
กฤษฎีกามีผลใช้บังคับ (ใช้บังคับวันที่ 8 มิถนุายน 2559 ครบกําหนด 8 ปีวันที่ 7 มิถุนายน 2562) เป็น “พ้นกําหนด
ระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2562”   
   3. กําหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการผูแ้ทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการ บจธ. ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บังคับอยู่ในตําแหน่งจนกว่าจะครบวาระที่
ได้รับแต่งต้ัง  
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (สม.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รวมพิจารณาร่างพระราช
กฤษฎีกาในเรื่องน้ีกับร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ที่เป็นเรื่องทํานองเดียวกันซึ่งอยู่ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาให้เป็นฉบับเดียว แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้ สม. เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
พ.ศ. 2539 เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ สม. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบรา่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และใหส้ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่าง
กฎกระทรวงดังกล่าว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป   
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ดังน้ี  

การแบ่งส่วนราชการปจัจุบนั การแบ่งส่วนราชการทีข่อปรบัปรุง 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง  
1. สํานักงานเลขานุการกรม 
2. กองกฎหมาย 
3. กองการเงินการคลังภาครัฐ 
4. กองการเจ้าหน้าที่  
5. กองการพัสดุภาครัฐ 
6. กองกํากับและพัฒนาระบบเงินนอก
งบประมาณ  
7. กองคดี 
8. กองค่าตอบแทนและประโยชน์เก้ือกูล 
9. กองตรวจสอบภาครัฐ 
10. กองบัญชีภาครัฐ 
11. กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 
บําเหน็จบํานาญ 

 
1. สํานักงานเลขานุการกรม (คงเดิม)  
2. กองกฎหมาย (คงเดิม) 
3. กองการเงินการคลังภาครัฐ (คงเดิม) 
4. กองการพัสดุภาครัฐ (คงเดิม) 
5. กองกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ (คงเดิม) 
6. กองคดี (คงเดิม)  
7. กองความรว่มมือและความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ (เพ่ิมเติม)  
8. กองค่าตอบแทนและประโยชน์เก้ือกูล (คงเดิม)  
9. กองตรวจสอบภาครัฐ (คงเดิม)  
10. กองบริหารการเบิกเงินจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บําเหน็จบํานาญ 
(คงเดิม)  
11. กองบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ (คงเดิม) 
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12. กองบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ  
13. กองแผนงาน 
14. กองระบบการคลังภาครัฐ 
15. กองละเมดิและแพ่ง 
16. กองสวัสดิการรักษาพยาบาล 
17. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
18. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและ
บัญชีภาครัฐ 
19.-27. สํานักงานคลังเขต 1-9 ตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด  
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค สํานักงานคลัง
จังหวัด   

12. กองบริหารทรัพยากรบคุคล (เปลี่ยนช่ือจาก กองการ
เจ้าหน้าที่) 
13. กองบัญชีภาครัฐ (คงเดิม)  
14. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลี่ยนช่ือจากกองแผนงาน)  
15. กองระบบการคลังภาครัฐ (คงเดิม)  
16. กองระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง (เพ่ิมเติม) 
 
17. กองละเมดิทางแพ่ง (คงเดิม)  
18. กองสวัสดิการรักษาพยาบาล (คงเดิม)  
19. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนช่ือจาก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
20. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ (คงเดิม)  
21.-29. สํานักงานคลังเขต 1 – 9 ตามท่ีรฐัมนตรีประกาศกําหนด 
(คงเดิม) 

 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง            
พ.ศ . .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่ง                 
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร 
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 ดังน้ี  

การแบ่งส่วนราชการปจัจุบนั การแบ่งส่วนราชการทีข่อปรบัปรุง 
1. สํานักบริหารกลาง 
2. ด่านศุลกากร ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
3. สํานักกฎหมาย 
4. สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ ตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 
5. สํานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ 
6. สํานักงานศุลกากรตรวจสนิค้า ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ 
7. สํานักงานศุลกากรตรวจสนิค้าลาดกระบัง 
ตามท่ีรัฐมนตรปีระกาศกําหนด  
8. สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ  
9. สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ตามที่
รฐัมนตรีประกาศกําหนด  
 
10 . – 13. สํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 – 4 
ตามท่ีรัฐมนตรปีระกาศกําหนด  
14. สํานักตรวจสอบอากร  

สํานักงานเลขานุการกรม (เปลี่ยนช่ือ) 
ด่านศุลกากร ตามท่ีรัฐมนตรปีระกาศกําหนด (คงเดิม)  
กองกฎหมาย (คงเดิม) 
สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด (คง
เดิม) 
สํานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คงเดิม)  
สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คงเดิม) 
สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด (คงเดิม)  
สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด (เปลี่ยนช่ือ)  
สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด (คงเดิม) 
 
สํานักงานศุลกากร ภาคท่ี 1 – 4 ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(คงเดิม)  
กองตรวจสอบอากร (เปลี่ยนช่ือ) 
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15. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
16. สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  
17. สํานักแผนและการต่างประเทศ 
18. สํานักพิกัดอัตราศุลกากร  
19. สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
20. สํานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
21. สํานักสืบสวนและปราบปราม  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนช่ือ) 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล (เปลี่ยนช่ือ) 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลี่ยนช่ือ) 
กองพิกัดอัตราศุลกากร (เปลีย่นช่ือ) 
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (เปลี่ยนช่ือ)  
กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (เปลี่ยนช่ือ) 
กองสืบสวนและปราบปราม (เปลี่ยนช่ือ) 
สํานักงานศลุกากรท่าอากาศยานดอนเมือง  
กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนาํเขา้ 
ส่งออก และโลจิสติกส์ (ต้ังใหม่)  

 
7. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจ
ราชการภาคประชาชน พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่ เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไป
ประกอบการตรวจพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ ทั้งน้ี ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของ
กระทรวงมหาดไทยและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
  1. กําหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ประกอบด้วย หัวหน้า
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง หรือที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน
เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
เจ้าหน้าที่สํานักตรวจราชการที่ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
จํานวน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การได้มา และการทําหน้าที่ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ทปษ. ภาคประชาชน) วางแนวทางปฏิบัติงานของ ทปษ. ภาคประชาชน เพ่ือการมี
ส่วนร่วมกับกลไกการตรวจราชการอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาและจัดทําบัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเพ่ือเสนอช่ือเป็น 
ทปษ. ภาคประชาชน และ เสนอความเห็นต่อปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติงานของ ทปษ. ภาคประชาชน 
เป็นต้น  
   2. กําหนดให้ในจังหวัดหน่ึงให้มี ทปษ. ภาคประชาชน จํานวน 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ ด้านละไม่เกิน 3 คน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีหน้าที่ให้
คําปรึกษา ข้อมูล ข้อเท็จจริง และประเด็นปัญหาในพ้ืนที่แก่ผู้ตรวจราชการในเร่ืองที่ตรวจราชการหรือตามที่ได้รับการ
ประสานงาน เข้าร่วมการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการตามท่ีได้รับการประสานงาน นํานโยบายและผลงานของ
หน่วยงานที่ได้รับจากการเข้าร่วมการตรวจราชการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบ และรับ
ฟังข้อมูลย้อนกลับเสนอต่อผู้ตรวจราชการ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้ตรวจราชการมอบหมาย  
  3. กําหนดให้ สปน. จัดทําการประเมิน ทปษ. ภาคประชาชน เพ่ือพัฒนากลไก ทปษ. ภาคประชาชน
ให้เข้มแข็งและย่ังยืน และให้นําผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  
  4. กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และจริยธรรมของ ทปษ. ภาคประชาชน  
  5. กําหนดให้ สปน. จัดทําข้อมูลสารสนเทศของ ทปษ. ภาคประชาชน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนากลไก ทปษ. ภาคประชาชน ให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการตรวจราชการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  



 

 

 

10 

  6. กําหนดให้จังหวัด ส่วนราชการระดับจังหวัด และอําเภอหรือเขต ให้ความร่วมมือและสนับสนุน 
ทปษ. ภาคประชาชนในการปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่   
  7. กําหนดให้ผู้ตรวจราชการสนับสนุนกลไก ทปษ. ภาคประชาชนเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
ตรวจราชการ เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
8. เรื่อง ขอเสนอให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้าํประจําชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์นํ้าประจําชาติ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กษ. รายงานว่า 
  คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 
เป็นประธาน ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เห็นชอบการประกาศให้ปลากัดเป็น
สัตว์นํ้าประจําชาติ และให้นําเร่ืองดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ                
(รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานกรรมการ) พิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าวใน 
มิติต่าง ๆ แล้วเห็นว่า มิติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร ์กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ปลากัดเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติแล้ว มิติด้านประโยชนใ์ชส้อย ปลากัดไทยได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยในหลายประการ 
โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง และการสร้างนวัตกรรมด้านการเพาะพันธ์ุ ซึ่งนําไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์และ
ก่อให้เกิดมูลคา่เพ่ิมทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล นอกจากน้ี ก็ยังสามารถนําไปใช้เป็นสัญลักษณก์ารประมงเพ่ือสะท้อน
ความเป็นไทยได้ และมิติด้านความเป็นเจ้าของและความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว “ปลากัดไทย” (ช่ือวิทยาศาสตร์ 
Betta splendens) น้ัน เป็นที่รู้จักในระดับสากล ผ่านช่ือ “Siamese Fighting Fish” หรือ “Siamese Betta” จึง
เป็นเคร่ืองสะท้อนอย่างชัดเจนว่า ปลากัดไทยน้ัน มีต้นกําเนิดมาจากไทย และสามารถใช้เป็นเคร่ืองพิสูจน์ความเป็น
เจ้าของได้ จึงเห็นควรให้ใช้เหตุผลน้ีประกาศให้ “ปลากัดไทย” เป็นสัตว์นํ้าประจําชาติเพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของ
ต่อไป 
 
9. เรื่อง  การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนและปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงานธนาคารออมสิน พนักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงานธนาคารออมสิน ตามมติคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 และธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์ (ธ.ก.ส.) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ตามมติ ครรส. ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 
ทั้งน้ี ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
  2. เห็นชอบการปรับเพ่ิมเงินเดือนของพนักงานธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และ ธอส. โดยให้ปรับเพ่ิม
เงินเดือนพนักงานที่ยังไม่ถึงอัตราข้ันตํ่าของกระบอกเงินเดือนให้ได้รับในอัตราขั้นตํ่าในลําดับแรก และปรับเพ่ิม
เงินเดือนเพ่ือชดเชยพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการที่พนักงานได้รับการปรับเงินเดือนเข้าสู่ระดับขั้นตํ่า โดยให้
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาแนวทางการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนเข้าสู่ระดับขั้นตํ่าได้ตาม
แนวทางที่เหมาะสม โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1 ของฐานเงินเดือนพนักงาน ทั้งน้ี ให้ปรับเพ่ิมได้เพียงคร้ังเดียวตาม
มติ ครรส. 
  3. การขอปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนและการขอปรับเพ่ิมเงินเดือนในแต่ละครั้งจะต้องเว้น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป โดยมิให้นําเหตุแห่งการปรับเงินเดือนของข้าราชการมาเป็นประเด็นในการพิจารณา 
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
  เรื่องน้ีเป็นการปรับปรุงสภาพการจ้างที่เก่ียวกับการเงิน ของพนักงานธนาคารออมสิน พนักงาน
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 13 วรรคสาม บัญญัติให้ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใด 
เห็นสมควรปรับปรุงสภาพการจ้างที่เก่ียวกับการเงินที่อยู่นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ตามมาตรา 13 (2) จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) และคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดําเนินการได้ โดย 
ครรส. ได้เห็นชอบในเร่ืองน้ีแล้วในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 และ ครั้งที่ 4/2561 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 
  กระทรวงการคลังแจ้งว่า ภายหลังจากที่มีการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนในคร้ังน้ี ทั้ง 3 ธนาคารมี
แผนจะใช้เงินรายได้ของตนเองเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานที่เพ่ิมขึ้น จึงไม่เป็นภาระงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งเงิน
รายได้ดังกล่าวจะนํามาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในการสร้างรายได้มาชดเชยและการลด
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ โดยไม่ผลักภาระให้แก่ผู้ใช้บริการ 
 
10. เรื่อง โครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง (ควนกุน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี 
  1. เห็นชอบแผนงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาส่วนภูมิภาค 
สาขากันตัง (ควนกุน) (ฉบับปรับปรุง) วงเงินลงทุน โครงการ 29.579 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และ
ให้กระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค) รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง 
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  2. ให้กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส่วนภูมิภาคได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 (เรื่อง การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลนประเทศไทย) 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2534 (เรื่อง รายงานการศึกษาสถานภาพปัจจุบันของป่าไม้ชายเลน และปะการังของประเทศ) 
และวันที่ 22 สิงหาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพ้ืนที่ป่า
ชายเลน) เป็นกรณีเฉพาะราย ทั้งน้ี ในส่วนของการปลูกป่าทดแทน ให้กระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค) 
ดําเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามนัยระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการปลูกและบํารุงป่าชายเลน
ทดแทนเพ่ือการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อม กรณีการดําเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความ
จําเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ ในพ้ืนที่ป่าชายเลน พ.ศ. 2556 อย่างเคร่งครัด 
  3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) 
ดําเนินการตามความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. เรื่องน้ีเดิมคณะรัฐมนตรีเคยมีมติ (7 เมษายน 2558) เห็นชอบการดําเนินโครงการปรับปรุงกิจการ
ประปาภายหลังการรับโอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง (ควนกุน) วงเงิน 49 ล้านบาท (ใช้เงินอุดหนุน ร้อยละ 
100) ซึ่งตามแผนการดําเนินงานของโครงการดังกล่าวจะมีการก่อสร้างระบบผลิตนํ้าขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 
พร้อมก่อสร้างระบบจ่ายนํ้าเพ่ือจ่ายนํ้าให้บริการชุมชนเทศบาลตําบลควนกุนและชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ไม้แก้ว แต่เน่ืองจากในปี 2559 เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในบริเวณพ้ืนที่ที่โครงการดังกล่าวจะให้บริการนํ้าประปาต่อ
ประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค จึงจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงาน โดยเปลี่ยนเป็นดําเนินการก่อสร้าง
ระบบผลิตนํ้า แบบ Mobile ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง ขึ้นมาแทนเพ่ือแก้ปัญหาปัญหาดังกล่าวก่อน โดยเป็น
การใช้งบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาคในการดําเนินงานเองทั้งหมด ทั้งน้ี การประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว
เห็นว่าระบบผลิตนํ้าแบบ Mobile ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง สามารถรองรับความต้องการใช้นํ้าที่เพ่ิมขึ้นใน
อนาคตได้เพียงพอ จึงไม่มีความจําเป็นต้องก่อสร้างระบบผลิตนํ้าขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง ตามแผนงานเดิม
แล้ว ดังน้ัน การประปาส่วนภูมิภาคจึงปรับปรุงรายละเอียดแผนงานของโครงการดังกล่าวใหม่ โดยสรุป ดังน้ี 
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  1. วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบจ่ายนํ้าประปาให้สามารถบริการนํ้าประปาแก่
ประชาชนเพ่ือกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค และเพ่ือส่งเสริมสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานของประชาชนให้ดีย่ิงขึ้น 
  2. ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดําเนินโครงการประมาณ 2 ปี  
  3. ความพร้อมด้านที่ดิน กําหนดให้ดําเนินการก่อสร้างในที่ดินเดิม 
  4. ผลตอบแทนทางการเงิน 
   - กรณีค่านํ้าคงที่ โดยไม่มีการปรับค่านํ้าตลอดอายุโครงการ 25 ปี จะมีผลตอบแทน ตาม
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 2.658 ล้านบาท 
   - กรณีได้ปรับอัตราค่านํ้า ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี โดยปรับทุก ๆ 3 ปี จะมีผลตอบแทนตาม
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 18.210 ล้านบาท 
  5. ความเสี่ยงโครงการ 
   - การประปาส่วนภูมิภาคได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงในกรณีมีแนวโน้มวิกฤตินํ้าจาก
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ รวมทั้งมีการประสานงานกับผู้นําชุมชนและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ถึงแผนงานข้างต้นแล้ว 
   - ไม่เข้าข่ายประเภทโครงการท่ีต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่
ในช่วงการก่อสร้างจะมีการวางท่อจ่ายนํ้าตามแนวเขตทางถนน และอาจมีการวางท่อในเขตที่ชุมชนหนาแน่น ซึ่งอาจมี
ผลกระทบในเร่ืองฝุ่นละอองจากการจราจร และการขุดดิน การประปาส่วนภูมิภาคได้มีมาตรการในการป้องกันความ
เสี่ยง โดยประกาศให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบล่วงหน้า และประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง 
 
11.  เรื่อง  โครงการติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Advanced Metering Infrastructure : AMI) สําหรับผู้ใช้
ไฟฟ้ารายใหญ่  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังน้ี  

1. อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดําเนินโครงการติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ  
(Advanced Metering Infrastr1ucture : AMI) สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่วงเงินลงทุนรวม 1,810 ล้านบาท โดยใช้
เงินกู้ในประเทศ จํานวน 1,357 ล้านบาท (ร้อยละ 75) และเงินรายได้ กฟภ. จํานวน 453 ล้านบาท (ร้อยละ 25)  

2. เห็นชอบให้ กฟภ. กู้เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน 1,357 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงิน 
ลงทุนของโครงการดังกล่าว โดย กฟภ. จะทยอยดําเนินการกู้เงินตามความจําเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ 

สาระสําคัญของเร่ือง 
มท. รายงานว่า  
1. ปัจจุบันโครงการพัฒนาการอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AMR) ระยะที่ 2 ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่  

จํานวน 50,000 ราย ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย แต่ยังมีผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่เกิดใหม่เพ่ิมขึ้นทุกปี และ
ระบบมิเตอร์การอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AMR)  มีการใช้งานมาแล้วประมาณ 10 ปี ทําให้เกิดข้อจํากัดในการใช้งาน 
ได้แก่ ความจุของฐานข้อมูลไม่สามารถรองรับการเก็บข้อมูลได้เพียงพอ ส่งผลให้การใช้งานต่าง ๆ ทํางานได้ช้าลง 
จําเป็นต้องตัดการทํางานบางส่วนออกไป และระบบพัฒนาการอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AMR)  ปัจจุบันรองรับการ
ทํางานของมิเตอร์จากผู้ผลิตรายเดียว ส่งผลให้การจัดซื้อมิเตอร์เพ่ือทดแทนมิเตอร์เดิมที่ชํารุดต้องจัดซื้อด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง ดังน้ัน กฟภ. จึงได้จัดทําโครงการติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่  โดยใช้
โปรโตคอลกลางในการเช่ือมต่อระหว่างระบบกับมิเตอร์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล  ทําให้สามารถใช้งานร่วมกับ
มิเตอร์ได้หลายผู้ผลิต นอกจากน้ีในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ยังถูกออกแบบให้สามารถรองรับการทํางานของมิเตอร์
ได้ถึง 300,000 ชุด  ทําให้สามารถรองรับมิเตอร์ทั้งหมดของโครงการติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI)  และโครงการ
พัฒนาการอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AMR)  ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (จํานวน 95,250 ชุด) ทั้งยังรองรับผู้ใช้ไฟฟ้า
รายใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคต  พร้อมทั้งได้จัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการดังกล่าว  

2. สาระสําคัญของโครงการติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI)  สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่  
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 2.1 วัตถุประสงค์ เพ่ือขยายผลและติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI)  สําหรับผู้ใช้ 
ไฟฟ้ารายใหญ่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และสร้างความมั่นใจ และพึงพอใจในการอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ถูกต้อง แม่นยํา 
รวดเร็ว อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใส การปฏิบัติงานที่ดี และด้านการบริหารงานที่ดีของ กฟภ.  
 2.2 เป้าหมายและพื้นที่ดําเนินการ  ติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้า               
รายใหญ่ จํานวน 70,000 ชุด ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ทั่วประเทศ ยกเว้นผู้ใช้ไฟฟ้าติดต้ังมิเตอร์ตามโครงการ
พัฒนาการอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (AMR)  ระยะที่ 1 และ 2 แล้ว  

2.3 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่เข้าร่วมโครงการ  
   1) กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมทุกรายเป็นลําดับแรก 
   2) กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม นอกนิคมอุตสาหกรรม ที่ติดต้ังหม้อแปลง
ขนาด 100 KVA  ขึ้นไป  
   3) กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม นอกนิคมอุตสาหกรรม ที่มีการใช้ไฟฟ้า
ต้ังแต่ 30 kW ขึ้นไป  
   4) กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ ที่ยังไม่ได้ติดต้ังมิเตอร์ตามโครงการพัฒนาการอ่านหน่วยไฟฟ้า
อัตโนมัติสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (AMR) ระยะที่ 1 และ 2  
 2.4 ปริมาณงาน  

1) ติดต้ังมิเตอร์อัจฉริยะและอุปกรณ์ประกอบ 70,000 ชุด  
2) ติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ 
3) ติดต้ังระบบโครงข่ายสื่อสาร 1 ระบบ  

 2.5  ระยะเวลาดําเนินการ  5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2566)  
 2.6 แผนการดําเนินงาน ตามแผนงานโครงการจะดําเนินการระหว่างปี 2562 – 2566 โดย 
ปีแรกจะเป็นการเตรียมดําเนินการ ส่วน 4 ปีหลังจะเป็นการดําเนินการติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) จํานวน 
70,000 ราย และประเมินผลโครงการ  

1) การบริหารโครงการ กฟภ. จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามโครงการ โดยจะ 
จัดต้ังสํานักงานโครงการซ่ึงจะประสานกับฝ่ายต่าง ๆ และการไฟฟ้าจังหวัดที่เก่ียวข้อง เพ่ือทําการออกแบบระบบ
มิเตอร์อัจฉริยะ (AMI)  กําหนดรายละเอียด และดําเนินการติดต้ังมิเตอร์อัจฉริยะตามโครงการ  

2) การจัดซื้อ กฟภ. จะดําเนินการประกวดราคาภายในประเทศ (Local Competition  
Bidding)  โดยปฏิบัติตามข้อกําหนดในการจัดซื้อของ กฟภ. และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  
 2.7 ผลตอบแทนของโครงการ โดยศึกษาผลตอบแทนทางการเงิน (ตลอดายุโครงการ 5 ปี) 
ด้านค่าใช้จ่าย ด้านผลตอบแทน (รายได้ และมูลค่าทรัพย์สินคงเหลือ) และศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Benefit) ได้แก่ การลดค่าใช้จ่าย การจดหน่วยพลังงานไฟฟ้า ลดการสูญเสียจากการละเมิดการใช้ไฟฟ้า 
และการลดความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุด มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Costs)   
 3. ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  
  พ้ืนที่สําหรับการดําเนินการตามแผนงานฯ  ไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environment Impact Assessment : EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น (Initial 
Environment Examination : IEE) เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามแผนงานที่ต้ังไว้  กฟภ. จะเร่งดําเนินการติดต้ัง
มิเตอร์อย่างรอบคอบ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบอย่างทั่วถึงก่อนการดําเนินงาน   
 
12. เรื่อง โครงการขยายเขตติดต้ังระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบดังน้ี 
  1. อนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังน้ี 
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   1.1 อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภุมิภาค (กฟภ.) ยกเลิกการดําเนินโครงการขยายเขตติดต้ัง
ระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2540 
   1 . 2  อ นุมั ติ ใ ห้  กฟภ .  ดํ า เ นิ น โค ร งก า รขยาย เ ขต ติด ต้ั ง ร ะบบ ไฟ ฟ้ า ใ ห้ เ ก า ะ 
ต่าง ๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) วงเงินลงทุน 221 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ จํานวน 165 ล้านบาท และเงิน
รายได้ กฟภ. จํานวน 56 ล้านบาท 
   1.3 เห็นชอบให้ กฟภ. กู้เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน 165 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงิน
ลงทุนของโครงการดังกล่าว โดย กฟภ. จะทยอยดําเนินการกู้เงินตามความจําเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ 
   1.4 ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรับมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 (เรื่อง การ
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ
และระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มนํ้า)เพ่ือดําเนินโครงการขยายเขตติดต้ังระบบไฟฟ้าให้
เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) ของ กฟภ. 
   1 .5 ผ่อนผันการดําเ นินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อ วันที่  15 ธันวาคม  2530  
วันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 เก่ียวกับการห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าชายเลนใน
ทุกกรณี เพ่ือดําเนินโครงการขยายเขตติดต้ังระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) ของ กฟภ. 
  โ ด ย ใ น ส่ ว น ข อ ง ก า ร กู้ เ งิ น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง ก ร ะท ร ว ง ก า ร ค ลั ง  ทั้ ง น้ี  
ให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  2. ให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปฏิบัติตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งว่าด้วยการปลูกและบํารุงป่าชายเลนทดแทนเพ่ือการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมกรณีการดําเนินโครงการ
ใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจําเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าชายเลน พ.ศ. 2556 ต่อไปด้วย 
  3. ให้กระทรวงมหาดไทยกํากับให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 
มีนาคม 2560 (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วน
ราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ) สําหรับการดําเนินโครงการต่าง ๆ ของการประปาส่วนภูมิภาค
ในคราวต่อ ๆ ไป อย่างเคร่งครัดด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  มท. รายงานว่า 
  1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (17 ตุลาคม 2540) เห็นชอบให้ กฟภ. ดําเนินโครงการขยายเขต
ติดต้ังระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) น้ัน กฟภ. ได้ดําเนินการขออนุญาตก่อสร้างโครงการ
ดังกล่าวต่อกรมอุทยานอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช แจ้งผล
การพิจารณาว่า การปักเสาพาดสายเพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าในพ้ืนที่ป่าชายเลนอาจส่งผลกระทบทางลบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพของพันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนในบริเวณน้ัน
และยังเป็นการทําให้ทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติของป่าชายเลนสูญเสียไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งนําไปสู่ผลกระทบต่อ
คุณค่าความเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนในอนาคต อีกทั้งอาจจะเป็นประเด็นปัญหาในการเสนอแหล่งอนุรักษ์ทะเล
อันดามันขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติได้ ดังน้ัน จึงขอให้ กฟภ. พิจารณาทบทวนการศึกษารูปแบบ
โครงการขยายเขตติดต้ังระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) 
  2. กฟภ. ได้ทําการศึกษารูปแบบการจัดทําโครงการขยายเขตติดต้ังระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะ
ปันหยี จังหวัดพังงา) โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบของโครงการฯ จากเดิม ก่อสร้างระบบจําหน่ายไฟฟ้าด้วยรูปแบบสาย
เคเบิลอากาศพันเกลียวร่วมกับสายเคเบิลใต้นํ้า วงเงินลงทุน 24.77 ล้านบาท เปลี่ยนเป็น ก่อสร้างระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าด้วยรูปแบบสายเคเบิลใต้นํ้าตลอดทั้งแนวการวางสาย วงเงินลงทุน 221 ล้านบาท ทั้งน้ี คณะกรรมการการไฟฟ้า
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ส่วนภูมิภาคในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ให้ความเห็นชอบโครงการขยายเขตติดต้ัง
ระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) (ใหม่) โดยมีรายละเอียดโครงการฯ ดังน้ี 
 
   2.1 วัตถุประสงค์ 
    1) เพ่ือบริการไฟฟ้าให้หมู่บ้านชนบทได้มีไฟฟ้าใช้ตามนโยบายของรัฐบาล รวมท้ัง
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเน่ืองในพ้ืนที่เกาะ 
    2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนเกาะและสร้างทัศนคติที่ดีของประชาชน
ต่อรับบาล กล่าวคือ มีความรู้สึกว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้ง แม้อยู่บนเกาะกลางทะเลที่ห่างไกล 
   2 . 2  เ ป้ 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 ต้ั ง ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า ใ ห้ 
เกาะปันหยี จังหวัดพังงา 
   2.3 ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
1. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้นํ้าระบบ 33 กิโลโวลต์ จํานวน 1 วงจร ระยะทาง 7.2 กิโลเมตร 
2. ติดต้ังหม้อแปลงจําหน่าย ขนาด 250 เควีเอ 2 ชุด
3. ก่อสร้างระบบจําหน่ายไฟฟ้าบนเกาะ จํานวน 1 วงจร ระยะทาง 3.86 กิโลเมตร 
4. อุปกรณ์ป้องกัน 2 ชุด
   2.4 ระยะเวลาดําเนนิการ 2 ปี พ.ศ. 2562 – 2563 โดยปีแรกจะเป็น 
การเตรียมดําเนินการ ส่วนปีหลังจะเป็นการดําเนินการก่อสร้างและประเมินผล 
   2.5 ผลกระทบโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม : (1) ลดความเหลื่อมล้ําด้านรายได้
และกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาคและชนบท (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชนอย่างประหยัด ซึ่งจะก่อให้เกิดความย่ังยืนในการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และ (3) ระหว่างการวางสายเคเบิลใต้นํ้าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับตํ่า ซึง กฟภ. มีมาตรการ
ลดผลกระทบดังกล่าวแล้ว เช่น การติดต้ังม่านดักตะกอนขณะวางสายเคเบิลใต้นํ้าเพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของ
ตะกอน ซึ่งจะกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้น 
 
13. เรื่อง การดําเนินโครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) เสนอ
ให้ บจธ. นําเงินงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีที่คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จํานวน 400,427,037 บาท 
เพ่ือดําเนินโครงการตามภารกิจของ บจธ. ซึ่งคณะกรรมการ บจธ. ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว จํานวน 4 โครงการ 
ดังน้ี 

ชื่อโครงการ วงเงิน (บาท) 
 โครงการเดิม (ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 21 มิถุนายน 2559)  
(ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ) 

278,039,036 

   1. โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร 233,253,535 
   2. โครงการนําร่องธนาคารที่ดิน ในพ้ืนที่นําร่อง 5 ชุมชน 44,785,501 
 โครงการใหม่ 122,388,001 
   3. โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน 86,032,687 
   4. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่ดินจากการดําเนินนโยบายของรฐั 36,355,314 
รวม 400,427,037 
 
14. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกต้ังทั่วไป  
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     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังน้ี  
     1. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกต้ังทั่วไป ตามมติที่
ประชุมซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562   
     2. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543 [เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับแนวทาง
ปฏิบัติในการเลือกต้ัง] มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2550 [เรื่อง สรุปผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง] และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 [เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับ
แนวทางปฏิบัติในการเลือกต้ัง]  
                   สาระสําคัญของเร่ือง  
                   เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เป็นประธานในการประชุม
หารือเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกต้ังทั่วไป ตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 29 มกราคม 2562 โดยมีสํานักงาน ก.ก.ต. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) สลค. และสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ตึกบัญชาการ 
ทําเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมเห็นว่า เพ่ือให้แนวทางในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกต้ังทั่วไป
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเพ่ือเป็นการป้องกันและขจัดการซื้อสิทธิขายเสียงอันถือว่าเป็น
วาระแห่งชาติ ที่ประชุมจึงมีมติร่วมกันว่า สมควรยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543 วันที่ 9 ตุลาคม 
2550 และวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 และกําหนดแนวทางปฏิบัติในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการ
เลือกต้ังทั่วไปเสียใหม่ ในส่วนเก่ียวกับการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังน้ี 
     1. ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
และราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและ
สนับสนุนการดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง 
      2. ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดทุกประเภท ทุกระดับทั้งในส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นวางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
                     3. นับแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป จนถึงวัน
เลือกต้ัง การแต่งต้ัง (โยกย้าย) ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกประเภทและทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาเท่าที่จําเป็นเพ่ือไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกต้ัง 
                    4. ให้ข้าราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐ ให้การ
สนับสนุนสถานที่เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
                   5. ให้หน่วยงานทุกฝ่ายตามข้อ 4 สนับสนุนเก่ียวกับสถานที่ปิดประกาศ และที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ
การเลือกต้ังให้เพียงพอและเท่าเทียมกัน 
                   6. ให้มีการสนธิกําลังระหว่างทหาร ตํารวจ พลเรือน และอาสาสมัครด้านความปลอดภัยเพ่ือให้การ
คุ้มครองประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง และเจ้าหน้าที่จัดการเลือกต้ังได้รับความปลอดภัย โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 
 
 
 
15. เรื่อง  แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล          
และในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ 
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 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอเรื่องแนวทางและ
มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ ดังน้ี 
 สาระสําคัญ  
 แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และ   
ในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

1. กรอบแนวคดิ แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ใน
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ เป็นการแก้ไขปัญหาซึ่งจะต้องพิจารณาผลกระทบในทุกมิติ 
โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน และไมใ่หเ้กิดความไมส่ะดวกจากการใช้ชีวิตปกติมากเกินไป  

2. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จํานวน 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3) กระทรวงการคลัง 4) กระทรวงคมนาคม 5) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 6) กระทรวงพลังงาน 7) กระทรวงมหาดไทย 8) กระทรวงสาธารณสุข 9) กระทรวงอุตสาหกรรม 
10) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และ 11) สํานักนายกรัฐมนตรี 

3. เป้าหมาย "สร้างอากาศดี เพ่ือคนไทย และผู้มาเยือน" 
4. มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน เป็นการเตรียมการป้องกันและลดปัญหาฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก (PM2.5) แบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว ได้แก่ 
   1) มาตรการระยะเร่งด่วน ซึ่งเป็นช่วงที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นและพบค่าเกินมาตรฐาน โดยได้มีแนวทางการปฏิบัติ 3 ขั้น ประกอบด้วย  
    (1) ขั้นเตรียมการ (ช่วงก่อนเกิดสถานการณ์ : กันยายน - พฤศจิกายน) เป็นขั้นตอนการ
สร้างความเข้าใจ ให้แก่ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑล โดยให้จังหวัดมี         
การตรวจสอบแหล่งกําเนิดมลพิษในพ้ืนที่ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง
สถานการณ์ และเตรียมพร้อมเพ่ือสั่งการ หากปริมาณฝุ่นละอองในพ้ืนที่มีปริมาณสูงขึ้น 
    (2) ขั้นปฏิบัติการ (ช่วงเกิดสถานการณ์ : ธันวาคม - เมษายน) เป็นการปฏิบัติการ            
ช่วงเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินมาตรฐานซึ่งได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนในขั้น
ปฏิบัติการสําหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือผู้มีอํานาจหน้าที่สามารถปฏิบัติได้ทันทีตามการเคลื่อนไหวของสถานการณ์ฝุ่น
ละอองที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยได้กําหนดระดับการยกระดับความเข้มข้นของมาตรการตามความรุนแรงของสถานการณ์
ฝุ่นละออง เป็น 4 ระดับ ดังน้ี  

ระดับที่ 1 เป็นระดับที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีค่าไม่เกิน 50 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ให้ส่วนราชการทุกหน่วยต้องดําเนินการตามภารกิจ อํานาจหน้าที่ และกฎหมายที่มีอยู่ให้ครบถ้วนตาม
สภาวการณ์ปกติ เพ่ือควบคุมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ ให้อยู่ใน
ระดับปกติ 

ระดับที่ 2 เป็นระดับที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีค่ามากกว่า 50 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ให้ทุกส่วนราชการต้องดําเนินการเพ่ิมและยกระดับมาตรการต่างๆ ให้เข้มงวดขึ้น โดยผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่
รับผิดชอบ โดยส่วนราชการอ่ืนๆ เป็นหน่วยสนับสนุนการดําเนินการโดยมาตรการในระดับน้ี ได้แก่  

- เพ่ิมจุดตรวจจับควันดําเป็น 20 จุด เข้มงวดตรวจสอบตรวจจับรถโดยสารของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพก่อนออกให้บริการ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ไม่ให้มีรถควันดําว่ิงโดยเด็ดขาด 
ห้ามจอดในที่ห้าม ลากและปรับรถที่จอดผิดกฎหมาย 

- ปรับเปลี่ยนไปใช้นํ้ามัน B20 ในรถโดยสารดีเซล  
- เริ่มจําหน่ายนํ้ามันเช้ือเพลิง B20 ผ่านสถานีบริการนํ้ามันในกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล 
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- เร่งรัดนํานํ้ามันดีเซลเทียบเท่ามาตรฐาน EURO 5 (กํามะถันไม่เกิน 10 ppm)            
มาจําหน่ายในพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ ในช่วงเวลาวิกฤต  

- ขยายพ้ืนผิวการจราจร งดเว้นกิจกรรมที่ส่งผลทําให้เกิดฝุ่นละออง 
- ห้ามเผาในที่โล่งเด็ดขาด  
- ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด  
- สนับสนุนและแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแก่หน่วยงานในพ้ืนที่ 
- การเฝ้าระวังและปฏิบัติการทําฝนเทียม  
- ให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาการทํางานที่ บ้านและขอความร่วมมือจาก

บริษัทเอกชนให้ทํางานที่บ้านเช่นกัน  
- เข้มงวดตรวจโรงงานอุตสาหกรรมป้องกันและควบคุมการระบายฝุ่นละอองเกิน

มาตรฐาน 
- ขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมดูแลตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้

มีประสิทธิภาพตรวจสอบสภาพรถบรรทุกทั้งขาออกและขาเข้าโรงงานหยุดหรือลดกําลังการผลิต 
- ห้ามรถยนต์ที่มีมลพิษสูงสัญจรในพ้ืนที่กรุงเทพช้ันกลางและช้ันนอก   
ระดับที่ 3 เป็นระดับที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ยังไม่ลดลงและมี

แนวโน้มสูงขึ้นหลังจากที่ได้มีการดําเนินการในระดับที่ 2 แล้ว ให้เป็นอํานาจและหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีปัญหาฝุ่นละออง ใช้กฎหมายที่มีอยู่เข้าไปควบคุมพื้นที่หรือควบคุมแหล่งกําเนิดที่ก่อให้เกิดเหตุ
รําคาญหรือมีผลกระทบต่อประชาชนเพ่ือระงับยับย้ังสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 

ระดับที่ 4 เป็นระดับที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ยังไม่ลดลง และมี
แนวโน้มสูงขึ้นต่อเน่ืองกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเป็นกรณีเร่งด่วนพิเศษ และพิจารณา
กลั่นกรองแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยจะต้องนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเป็นการเร่งด่วน เพ่ือ
พิจารณาในการสั่งการอย่างใดอย่างหน่ึงที่เป็นแนวทางหรือมาตรการในการลดมลพิษ 

(3)  ขั้นฟ้ืนฟูหลังจากสถานการณ์กลับสู่ปกติ กําหนดให้มีการประชุมเพ่ือถอดบทเรียน
หรือ After Action Review/AAR เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้นในปีต่อไป 

2) มาตรการระยะกลาง (พ.ศ. 2562 - 2564) เป็นการลดการระบายมลพิษและลด
จํานวนแหล่งกําเนิด โดย 

- ประกาศใช้มาตรฐานนํ้ามันเช้ือเพลิงให้มีกํามะถันไม่เกิน 10 ppm 
- พัฒนาโครงข่ายการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เช่ือมโยงทุกระบบ 
- เร่งรัดแผนการเปลี่ยนรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้เป็นรถยนต์

ที่มีมลพิษตํ่า  
- พิจารณาปรับวิธีการและปรับลดอายุรถที่เข้ารับการตรวจสภาพรถยนต์ประจําปี 

พิจารณาการเพ่ิมภาษีรถยนต์เก่า การลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้า การซื้อ-ทดแทนรถราชการด้วยรถยนต์ไฟฟ้า และการจัด
โซนน่ิงจํากัดจํานวนรถเข้าเมือง การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว พัฒนาศักยภาพ
ท้องถิ่นในการดําเนินการติดตามการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ และการควบคุมเป็นระบบ Single Command 

3) มาตรการระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567) เป็นการลดการระบายมลพิษและลดจํานวน
แหล่งกําเนิด โดย 

- ปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน EURO 6 

- กําหนดให้มีการติดต้ัง Diesel Particulate Filter (DPF) ในรถดีเซลเพ่ิมเติม  
- ห้ามนําเข้าเคร่ืองยนต์ใช้แล้วมาเปลี่ยนแทนเครื่องยนต์เก่าในรถยนต์  
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- พัฒนาโครงข่ายการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เช่ือมโยงทุกระบบและครอบคลุม
พ้ืนที่  

- กําหนดมาตรฐานระบายอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เทียบเท่า EU และ 
USA  

- กําหนดให้เจ้าของ/ผู้ประกอบการท่ีมีการเผาในที่โล่งในพ้ืนที่ของโครงการหรือพ้ืนที่
ครอบครองเป็นความผิดอาญา 

- ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า  
- ศึกษาความเหมาะสมในการสร้าง/ติดต้ังหอคอยฟอกอากาศขนาดใหญ่ บูรณา

การงานวิจัยด้านมลพิษทางอากาศเพ่ือขับเคลื่อนระดับนโยบาย 
- ปรับปรุง พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม (Clean Air Act) 
- ปรับค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ยรายปีให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ WHO IT-3 

5. กลไกการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ให้จังหวัดจัดต้ังศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) ในระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ ในการเข้าควบคุมสถานการณ์ โดยสั่งการตามกฎหมายที่มีอยู่ เพ่ือจัดการปัญหาปริมาณฝุ่นละอองขนาด 
เล็ก (PM2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐาน ที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  และให้จังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติ
การในระดับพ้ืนที่ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน  
 
16. เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบ
แทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เพ่ือให้มี
การปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่
ราชการ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอ และให้
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้การดําเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติต่อไป โดยให้รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณา
ดําเนินการด้วย 
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด 
สพฐ. ดังน้ี  
   1. ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล 
  1.1 ควรพิจารณาดําเนินการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ปรับปรุงระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันและให้คํานึงถึงความจําเป็น
ตามสภาพพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ต้ังของสถานศึกษา ซึ่งจะทําให้แต่ละสถานศึกษามี
ทรัพยากรท่ีเพียงพอ สามารถนําไปสู่การเพ่ิมคุณภาพการศึกษา 
  1.2 ควรพิจารณากําหนดให้แต่ละสถานศึกษาดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือเสนอขอ
อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการและการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสถานศึกษาให้มีการ
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พัฒนาคุณภาพทางการศึกษามากย่ิงขึ้น ทั้งน้ี เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามความต้องการและความจําเป็น
อย่างแท้จริงของแต่ละสถานศึกษา 
  1.3 ควรพิจารณากําหนดมาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเพ่ือสนับสนุนการระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษาและเพื่อสร้างการจูงใจให้มีการระดมทรัพยากรในรูปของเงินบริจาค โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริจาคเงินเพ่ือ
การศึกษาให้กับโรงเรียนที่มิใช่โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงหรือโรงเรียนที่มีความขาดแคลนหรือด้อยโอกาสห่างไกลความ
เจริญ หรือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร หรือโรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ได้รับสิทธิทางด้านภาษีมากกว่า
ปกติที่กําหนด ณ ปัจจุบัน รวมทั้งกรณีที่บริษัทเอกชนบริจาคสิ่งของและวัสดุอุปกรณ์แทนเงินสด เห็นควรให้ได้รับสิทธิ
นํามาลดหย่อนการเสียภาษีได้ด้วย โดยให้กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร และหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกันพิจารณา
กําหนดแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือสนับสนุนมาตรการดังกล่าวเพ่ือเป็นมาตรการจูงใจในการบริจาคและกระจายทรัพยากร
ไปสู่สถานศึกษาต่าง ๆ อย่างทั่วถึงต่อไป 
  1.4 ควรพิจารณาเร่งรัดการดําเนินการและสนับสนุนด้านงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
 2. ข้อเสนอแนะต่อ สพฐ. 
  2.1 พิจารณายกเลิกหลักเกณฑ์การรับนักเรียนกรณีนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษท้ัง 7 ข้อ เน่ืองจาก
เป็นช่องทางสําคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้า
เรียนในสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบการสอบคัดเลือกการรับนักเรียนอย่างยุติธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการลดปัญหาการฝากเด็กเข้าเรียนโดยเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทน 
  2.2 เห็นควรให้กําหนดวิธีการเก่ียวกับหลักเกณฑ์การคํานวณสัดส่วนการรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการ นักเรียนทั่วไป และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ตามประกาศของ สพฐ. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ให้มีความชัดเจน โดยมุ่งให้ความสําคัญกับการให้เด็กได้ศึกษาต่อยังสถานศึกษา
ใกล้บ้านและเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในทุกสถานศึกษาสําหรับเป็นแนวทางนําไปปฏิบัติต่อไป 
  2.3 เห็นควรให้กําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
ให้มีความชัดเจนและมีความเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างย่ิงการกําหนดนิยามและคุณสมบัติของการเป็นนักเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ เช่น ระยะเวลาในการมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน และกรณีมีการย้ายเข้ามา
พักอาศัยในทะเบียนบ้านซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน อีกทั้งเห็นควรให้กําหนดนิยามความหมายของนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการให้ครอบคลุมถึงนักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนน้ัน ๆ ด้วย เพ่ือให้เป็น
หลักเกณฑ์การพิจารณาในลักษณะเดียวกันทั่วประเทศ และเป็นการป้องกันหรือลดการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 
    ในการนี้ เพ่ือให้ได้นักเรียนที่เป็นผู้มีภูมิลําเนาและอาศัยอยู่ในพ้ืนที่จริง มิใช่มีเพียงแต่ช่ือ
ปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้าน แต่มิได้อาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่ว และเพ่ือให้กระบวนการการรับนักเรียนเป็นไป
อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบและ
พิสูจน์สิทธิ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีมีการย้ายเข้ามาพักอาศัยในทะเบียนบ้านซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนแต่
ละแห่ง 
    นอกจากน้ี เห็นควรให้มีการดําเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้
ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชน รวมทั้งเจ้าพนักงานของรัฐที่เก่ียวข้องรับทราบถึงความผิดและบทลงโทษกรณีการ
ปลอมแปลงเอกสารและการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
  2.4 เห็นควรให้กําหนดระเบียบหรือข้อบังคับที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการกําหนดรูปแบบ
มาตรฐานกลางสําหรับการประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน การประกาศผลการสอบ คะแนนการสอบ โดยเรียง
รายช่ือตามลําดับคะแนนที่สอบแข่งขันได้ของนักเรียนที่เข้าสอบทุกคน เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งภายใต้สังกัด สพฐ. 
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค และในกรณี
ที่สถานศึกษามีการรับนักเรียนเพ่ิมเติมไม่ว่าในกรณีใด ให้ดําเนินการเรียกรับนักเรียนตามประกาศผลการสอบที่ได้
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เรียงรายช่ือตามลําดับคะแนนที่สอบแข่งขันได้ ทั้งน้ี ให้ทุกสถานศึกษาต้องประกาศผลการสอบโดยเรียงตามลําดับ
คะแนนสอบของผู้เข้าสอบแข่งขันทุกคน โดยเปิดเผยอย่างชัดเจนต่อสาธารณะ 
  2.5 เห็นควรกําหนดให้ทุกสถานศึกษาต้องดําเนินการแจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงิน
บํารุงการศึกษาไว้ในประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ
ไว้โดยชัดเจน โดยจะเป็นมาตรการป้องกันมิให้มีการเรียกเก็บเงินบํารุงการศึกษาเกินอัตราที่กําหนด และเพ่ือให้การ
ดําเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งน้ี การเรียกเก็บเงินบํารุงการศึกษาและการใช้จ่ายเงินบํารุงการศึกษา
ต้องเป็นไปตามระเบียบราชการโดยเคร่งครัด 
  2.6 ควรกําหนดนโยบายด้านการจัดการศึกษา รวมท้ังระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนให้มี
ความชัดเจน พร้อมทั้งซักซ้อมเพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 
  2.7 เห็นควรให้มีการประกาศห้ามมิให้สถานศึกษาดําเนินการเอ้ือประโยชน์โดยให้สิทธิพิเศษหรือ
โควตาแก่สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า หรือสมาคมที่เก่ียวเนื่องกับด้านการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา 
ในลักษณะที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในการฝากเด็กเข้าเรียนหรือในลักษณะการมีผลประโยชน์ต่างตอบแทน 
 3. ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  
  3.1 ควรเร่งรัดการดําเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของแต่ละโรงเรียนให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันหรืออยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันเพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้มีการดําเนินการจัดสรรงบประมาณ
ทางด้านการศึกษาโดยพิจารณาและคํานึงถึงการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนในระดับรอง
และโรงเรียนในส่วนภูมิภาคให้สามารถเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น และให้มีการสร้างแรงจูงใจหรือ
มาตรการสนับสนุนให้บุคลากรครู อาจารย์ที่มีศักยภาพสูงในสาขาวิชาการต่าง ๆ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนที่กําลังพัฒนา เพ่ือให้มีการกระจายบุคลากรครูและอาจารย์ที่มีศักยภาพไปทําการสอนยัง
โรงเรียนในส่วนภูมิภาคให้มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นด้วย ทั้งน้ี เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนเกิดความรู้สึกไว้วางใจและเช่ือมั่น
ในคุณภาพการจัดการศึกษาในการที่จะส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อยังโรงเรียนในระดับรองลงมา และเป็นการแก้ไข
ปัญหาการแย่งกันเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง นอกจากน้ี ควรให้ความสําคัญกับกระบวนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วย 
  3.2 เห็นควรให้มีการดําเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียน
และประชาชน รวมทั้งเจ้าพนักงานของรัฐที่เก่ียวข้องรับทราบถึงความผิดและบทลงโทษกรณีการเรียก รับ หรือยอม
จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีของเงินบริจาค ทั้งน้ี การ
กระทําดังกล่าวน้ันไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงินบริจาค แต่ถือว่าเป็นเร่ืองของ “สินบน” ในฐานะผู้รับสินบนกับผู้ให้สินบน 
ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช. 
  3.3 เห็นควรให้มีการดําเนินการร่วมกันระหว่าง ศธ. กับ สพฐ. ในการพิจารณากําหนดแนวทาง
หรือมาตรการการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้กลไกการตรวจสอบการดําเนินการเก่ียวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนทั่ว
ประเทศเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนโดยเคร่งครัด โดยให้มีการดําเนินการตรวจสอบข้ันตอนการ
รับนักเรียนทั้งก่อนการรับนักเรียน ช่วงที่มีการรับนักเรียน และภายหลังการรับนักเรียน และมอบหมายให้หน่วยงาน
ด้านกํากับดูแลในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและในระดับจังหวัด ได้แก่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องมีการบูรณาการการทํางาน
ร่วมกัน และสร้างการทํางานเชิงรุกในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งจัดทําแผนการดําเนินการร่วมกันในระดับจังหวัดเก่ียวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการรับนักเรียนโดยการกําหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเด็กฝากและ
การรับเงินเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการรับนักเรียนเข้าเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มีการจัดทําแผนการดําเนินการร่วมกัน
ในการสุ่มตรวจสอบการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงสถานศึกษาที่มีการแข่งขันสูง ทั้งน้ี เพ่ือให้
เกิดผลในทางปฏิบัติและเป็นกลไกการควบคุมดูแลตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
  3.4 เห็นควรให้มีการสุ่มตรวจสอบรายได้ของสถานศึกษาทั้งก่อนและหลังช่วงเวลาการรับ
นักเรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการตรวจสอบเงินบริจาคของสถานศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูงเป็นประจําทุกปี เพ่ือสร้าง
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กลไกการตรวจสอบและป้องปรามปัญหาการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ในการเข้าเรียน 
รวมท้ังกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายรับ – รายจ่ายของแต่ละสถานศึกษา ข้อมูลการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้
บริจาคให้แก่สถานศึกษา และจัดทําฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น ช่ือผู้บริจาค วัตถุประสงค์ของการบริจาค เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของโรงเรียนแต่ละแห่ง เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบได้ทุกขณะ 
  3.5 เห็นควรให้มีการดําเนินการลงโทษอย่างเคร่งครัดในกรณีที่สถานศึกษาหรือผู้มีอํานาจของ
สถานศึกษา ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เก่ียวข้องกับการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.6 เห็นควรให้มีการกําหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลการกระทําทุจริต ซึ่ง
เป็นผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เช่น ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลภายนอกผู้แจ้งเบาะแสหรือ
ให้ข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล รวมทั้งให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการตรวจสอบติดตาม
การดําเนินการรับนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนเพ่ือเปิดโอกาสให้มีผู้ร่วม
สังเกตการณ์การรับนักเรียนในทุกขั้นตอน 
 4. ข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นมุ่งเสนอต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนของสถานศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้สังกั สพฐ. ดังน้ัน เพ่ือ
ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการ
เข้าเรียนของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรนําข้อเสนอแนะไปใช้กับสถานศึกษาภายใต้สังกัดหน่วยงานอ่ืน
ด้วย เช่น สถานศึกษาภายใต้สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถานศึกษาภายใต้สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
 

ต่างประเทศ 
17. เรื่อง  ขอความเห็นชอบข้อกําหนดคณะทํางานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการ
ต่อต้านการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และแต่งต้ังคณะทํางานฝา่ยของ
คณะทาํงานรว่มฯ 
                  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อกําหนดคณะทํางานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรป
ในการต่อต้านการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และแต่งต้ังคณะทํางานฝ่ายไทยของ
คณะทํางานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้านการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม ตามท่ีคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย เสนอ 
                   สาระสําคัญ 
                   การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสหภาพยุโรปในการต่อต้านการทําประมง IUU โดย
จัดต้ังคณะทํางานฝ่ายไทยของคณะทํางานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้านการทํา
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยมีข้อกําหนดคณะทํางานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและ
คณะกรรมาธิการยุโรปฯ ดังกล่าว เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน โดยจะไม่มีการลงนามในเอกสารสัญญา
บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือดังกล่าว มีประเด็น ดังน้ี 
                    1. ข้อกําหนดคณะทํางานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้านการทํา
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นเวทีในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วน
ที่เข้มแข็งระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นการดําเนินความร่วมมือเพ่ือต่อต้านการทํา
ประมง IUU และติดตามประเด็นการเจรจาหารือด้าน IUU อย่างเป็นทางการ โดยคณะทํางานร่วมระหว่างรัฐบาลไทย
และคณะกรรมาธิการยุโรปฯ จะจัดประชุมเจรจาหารือทุกปี ในเวทีระหว่างประเทศขององค์การอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) และองค์กรบริหาร
จัดการประมงในระดับภูมิภาค (RFMOs) เป็นต้น หารือเก่ียวกับข้อริเริ่มระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคเพ่ือต่อต้านกับ
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การทําประมง IUU และจัดระเบียบ/ร่วมมือในข้อริเริ่มร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการทํา
ประมง IUUและสถานการณ์ที่น่ากังวลในประเทศท่ีสาม รวมท้ังประสานงานในโครงการพัฒนาต่าง ๆ  โดยกําหนด
ขอบเขตงานหลักของคณะทํางานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรป และ 2) งานความร่วมมือระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาคและระดับโลก 
                    2. การจัดต้ังคณะทํางานฝ่ายไทยของคณะทํางานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรป
ในการต่อต้านการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพ่ือดําเนินการในเชิงเทคนิคและการ
ปฏิบัติ โดยสหภาพยุโรปได้เสนอแนะให้เป็นคณะทํางานในระดับกรม โดยมีอธิบดีเป็นประธาน และเน่ืองจากประเด็น
การต่อต้านการทําประมง IUU เก่ียวข้องกับภารกิจของกรมประมงเป็นหลัก จึงเห็นควรให้อธิบดีกรมประมงเป็น
ประธานคณะทํางาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นคณะทํางาน ได้แก่ กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ ศูนย์
ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                
กรมศุลกากร กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงาน
อัยการสูงสุด กรมยุโรป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีผู้อํานวยการกองประมงต่างประเทศ กรมประมง
เป็นคณะทํางานและเลขานุการ โดยมีอํานาจหน้าที่ กําหนดนโยบายในการเจรจาหารือความร่วมมือกับคณะทํางาน
ของคณะกรรมาธิการยุโรป ในการต่อต้านการทําประมง IUU และประเด็นที่คณะทํางานทั้งสองฝ่ายตกลงหารือ
ร่วมกัน กํากับดูแล ให้ความเห็นชอบ ประสานงาน และดําเนินการใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของคณะทํางาน
ร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปฯ โดยสามารถแต่งต้ังคณะทํางานย่อย ที่ปรึกษา หรือ
ผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ือช่วยปฏิบัติงานได้ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย 
 
18. เรื่อง  แผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2562 – 2564) 
        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
                   1. เห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
การต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2562 – 2564) 
                    2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่าง
แผนการหารือฯ 
                    ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแผนการหารือฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
(จะมีการลงนามระหว่างการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างวันที่ 7 – 8 
ก.พ. 62) 
                    แผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2562 – 2564) เป็นการกําหนดแผนการหารือระหว่างกัน ณ กรุงเทพมหานคร
และกรุงมอสโก ในประเด็นต่าง ๆ เช่น (1) ความร่วมมือระดับทวิภาคี (2) ความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีใน
ภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกในด้านการเมือง ความมั่นคง และการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (3) การปลดอาวุธและไม่แพร่
ขยายอาวุธ เป็นต้น ซึ่งจะมีการหารือในสองระดับ ได้แก่ ระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ
ระดับกรมของกระทรวงการต่างประเทศ   ทั้งน้ี แผนการหารือฯ ฉบับที่ 4 เป็นเอกสารที่แสดงเจตจํานงของ กต. ทั้ง
สองประเทศในการมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเป็นอีกหน่ึงกลไกที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง
ประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียให้มีพลวัตมากย่ิงขึ้น 

แต่งต้ัง 
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19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามญั สังกัด
กระทรวงการคลัง ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย ต้ังแต่วันที่มีคณุสมบัติครบถว้น
สมบูรณ์ ดังน้ี  
  1. นางสาวอมรรัตน์ กล่าํพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์ ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2561  
   2. นางวรนุช ภู่อ่ิม ผู้อํานวยการสํานักกษาปณ์ กรมธนารกัษ์ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการ
บริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์ ต้ังแต่วันที่ 21 
พฤศจิกายน 2561   
  3. นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการ
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์ ต้ังแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 
2561  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เสนอการแต่งต้ังข้าราชการการเมือง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นางดวงพร รอดพยาธิ ์ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  
   2. นายวรวุฒิ โปษกานนท์ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  
 
 
 
21. เรื่อง คําสัง่สํานักนายกรฐัมนตรี ที่ 32/2562 เรื่อง  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรฐัมนตรี  

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที่ 32/2562 เรื่อง  แต่งต้ังผู้รักษา
ราชการแทนรัฐมนตร ี
  ตามที่ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงพาณิช ย์  (นายสน ธิรั ต น์  สน ธิจิ รวงศ์ )  รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายอุตตม 
สาวนายน) ขอลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรี โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 น้ัน 
 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินดําเนินไปอย่างต่อเน่ือง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 
2562 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้มีผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี กรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการไม่มี ไม่อยู่ หรืออยู่
แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามแต่กรณี ดังน้ี 
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กระทรวง ผู้รักษาราชการแทนที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

กระทรวงพาณิชย์ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

(นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์) 
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 

กระทรวงอุตสาหกรรม รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 

  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 
 
22. เรื่อง คําสัง่สํานักนายกรฐัมนตรี ที่ 33/2562 เรื่อง  ปรับปรุงคาํสัง่มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตร ี
และรัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรปีฏิบัติราชการแทนนายกรฐัมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 33/2562 เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมาย
และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ตามที่ได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
น้ัน 

เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบ
อํานาจ พ.ศ. 2550 จึงให้ยกเลิกความในข้อ 7 ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
และ ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ในส่วนของ               
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) ดังน้ี 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 3.2 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
  “3.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  

ดังนี้ 
     3.2.1 กรมประชาสัมพันธ์  
     3.2.2 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
     3.2.3 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
     3.2.4 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ”  
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 3.3 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
   “3.3 มอบหมายให้กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ดังนี้   
   -   บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)” 
ข้อ 3  ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นข้อ 3.4 
   “3.4 มอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 

 3.4.1 สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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  3.4.2 สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
     (องค์การมหาชน)” 

ข้อ 4 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นข้อ 3.5 
  “3.5 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํ านั ก
นายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 3.1 – ข้อ 3.4  ยกเว้นการดําเนินการ
ตามกรณีในข้อ 1.5.1 - ข้อ 1.5.7” 
       ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 30 มกราคม  พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 

………………………………….. 


