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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561                                              1 

เรียน ผู้อํานวยการกลุ่มประสานราชการ 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี  
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 1 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. .... 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับ 

การศึกษาของบุตร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณาด้วย  
  ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังน้ี  
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาของเอกชน หมายความว่า โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และให้รวมถึงโรงเรียนนานาชาติซึ่งจัดต้ังและเปิดดําเนินการในประเทศไทย  
   2. แก้ไขเพ่ิมเติมให้เงินค่าเล่าเรียน หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียม           
ต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงอ่ืนที่มี
อํานาจหน้าที่ในทํานองเดียวกัน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 4)  
   3. ยกเลิกหลักการ กรณีการนับลําดับบุตรแฝด ตามบทบัญญัติมาตรา 7 ตรี แห่งพระราช
กฤษฎีกาฯ เน่ืองจากปัจจุบันการนับลําดับการเกิดก่อนหลังของบุตรแฝดสามารถนับลําดับได้แน่ชัดจากวิทยาการ
ทางการแพทย์     ในปัจจุบัน  
  4. แก้ไขเพ่ิมเติมให้กระทรวงการคลังกําหนดหลักสูตรการศึกษานอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษา
ที่กําหนดไว้ในบทบัญญัติมาตรา 8 (1) – (5) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ที่สามารถใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาของบุตรได้  
  5. กําหนดเพ่ิมเติมให้บุตรของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ แต่บุตรได้
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทย สิทธิในการได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรให้เป็นไป           
ตามหลักเกณฑ์ ประเภท และอัตราที่บุตรศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทย ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาน้ี  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
วาระที่ 6 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเก่ียวกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ  

(ช.ค.บ.) และการจ่ายบําเหน็จดํารงชีพ 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพ 

ผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) และร่าง
กฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  

สาระสําคัญ... 
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  สาระสําคัญ 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ..) พ .ศ . .. . .             
มีสาระสําคัญ คือ กําหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบ้ียหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับหรือมีสิทธิ
ได้รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้
อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการซึ่งได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญรวมกัน
ทุกประเภทและรวมกับ ช.ค.บ. แล้ว ตํ่ากว่าเดือนละ 10,000 บาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพ่ิมขึ้นอีกในอัตราเดือนละ
เท่ากับส่วนต่างของจํานวนเงิน 10,000 บาท หักด้วยจํานวนรวมของเบ้ียหวัดหรือบํานาญทุกประเภทและ ช.ค.บ. 
ที่ได้รับอยู่ 
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
มีสาระสําคัญ คือ ขยายเพดานของวงเงินบําเหน็จดํารงชีพให้แก่ผู้รับบํานาญซึ่งมีอายุต้ังแต่ 70 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป 
เพ่ิมอีก 100,000 บาท จากเดิมให้ขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบํานาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 400,000 บาท 
เป็นให้ขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบํานาญรายเดือนที่ได้รับแต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยหากผู้รับบํานาญได้เคย
ขอรับบําเหน็จดํารงชีพไปแล้ว ให้ขอรับได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิแต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน  
500,000 บาท  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 8 เรื่อง ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามท่ี 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (สํานักงาน กกต.) เสนอ 
  สํานักงาน กกต. เสนอว่า คณะกรรมการการเลือกต้ังได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 53/2561 (17) 
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561  เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและมีมติเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติใน
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยให้กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกต้ังให้ 
การดําเนินงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ดังน้ี  

1. ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง รวมทั้งขอความร่วมมือกลุ่มอาสาสมัครหรือ            
กลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ในสังกัดทุกประเภท  และทุกระดับให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการดําเนินการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภา   และดําเนินการอ่ืนใดที่จําเป็น รวมท้ังการจัดบุคลากรทําหน้าที่เก่ียวกับการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส  เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือคณะกรรมการการเลือกต้ังร้องขอ
โดยให้ถือเป็นงานในหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างน้ัน ๆ ด้วย  

2. ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในสังกัดทุกประเภทและทุกระดับวางตัว 
เป็นกลาง อย่างเคร่งครัดในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา   

3. ให้การสนับสนุนสถานที่เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  
4. ให้การสนับสนุนการดําเนินงานในการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเก่ียวกับการเลือก 

สมาชิกวุฒิสภาผ่านทางสื่อต่าง ๆ ของรัฐ ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หอกระจายข่าว และเสียงตามสาย  
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 9 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ 

ปี 2561  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เสนอ ดังน้ี 
 

1.รับทราบ... 
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1. รับทราบผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐปี 2561 
2. เห็นชอบให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องดําเนินการ ดังน้ี  

     2 .1 ใ ห้ส่วนราชการดังต่อไปน้ี  กระทรวงคมนาคม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงยุติธรรม และกรุงเทพมหานคร พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจําปี พ.ศ. 2562 จากโครงการ/รายการ ที่ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย และ/
หรือรายการท่ีหมดความจําเป็น และ/หรือรายการท่ีคาดว่าจะไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และพิจารณาจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณในปีถัดไป เพ่ือให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง จากยางพาราเพ่ิมมากขึ้น เช่น บล็อกยางปูพ้ืนภายนอกอาคาร (ทางเท้า สนามเด็กเล่น)  
ถนนงานยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา เป็นต้น  

  2.2 ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม และกรุงเทพมหานคร พิจารณา
ใช้ผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ บล็อกยางปูพ้ืนภายนอกอาคาร (ทางเท้า สนามเด็กเล่น) บล็อกยางปูพ้ืนสนามฟุตซอล โดย
ประสานแจ้งความต้องการใช้ต่อการยางแห่งประเทศไทยเพ่ือนํายางพาราภายใต้โครงการรักษาเสถียรภาพราคา ที่
มีต้นทุนการเก็บรักษางบประมาณภาครัฐปีละ 120 ล้านบาท มาผลิตและส่งมอบให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องภายใน
ปีงบประมาณ 2562 ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  
    2.3 ให้ส่วนราชการดังต่อไปน้ี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องนอน
จากยางพาราเพ่ือใช้ในภารกิจของหน่วยงาน ภายในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจากการสอบถามความต้องการ
เบ้ืองต้นจากหน่วยงานดังกล่าว พบว่ามีความต้องการใช้เครื่องนอนรวม 450,000 ชุด คิดเป็นวงเงินประมาณ             
1,060 ล้านบาท ซึ่งจะใช้นํ้ายางสดประมาณ 13,300 ตัน ดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมปริมาณใช้ยางและส่งเสริมการผลิต
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีแนวคิดให้ส่วนราชการ
ดังกล่าวใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนที่ผลิตจากยางพารา โดยให้การยางแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยจัดหาผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ให้สํานักงบประมาณปรับแผนการจัดสรรของส่วนราชการดังกล่าว
ข้างต้น ให้การยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดหาและส่งมอบผลิตภัณฑ์เครื่องนอนตามความต้องการของหน่วยงาน
ต่อไป  
  3. เห็นชอบให้ยกเว้นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้            
ส่วนราชการ ดําเนินการโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐปี 2561 ให้ต่อเน่ืองต่อไป   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
วาระที่ 14 เรื่อง การขอรับการจัดสรรงบกลางประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็น 

ค่าใช้จ่ายสมทบให้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายนําไปชําระหนี้เงินกู้ส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้นและขั้นสุดท้าย  
ฤดูการผลิตปี 2549/2550  

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี  
  1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย           
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทําการสุดท้าย
ของเดือนมีนาคม 2562 แล้ว จํานวน 450 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสมทบให้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย
นําไปใช้ชําระหน้ีเงินกู้ส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้นและอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2549/2550 ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ  
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   2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์             
(ตามหนังสือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่ พณ 0602/379 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561) ไปพิจารณา
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
  3. ในกรณีที่พระราชบัญญัติอ้อยและนํ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับ ให้กระทรวง
อุตสาหกรรมพิจารณาเตรียมแนวทางในการชําระหน้ี สําหรับงวดปี 2563 โดยอาจพิจารณานําเงินของกองทุนอ้อย
และน้ําตาลทรายที่มีอยู่ และรายได้ที่คาดว่าจะนําส่งเข้ากองทุนอ้อยและนํ้าตาลทรายมาใช้เป็นลําดับแรก             
ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 16 เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช  ครั้งที่ 2/2561
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช  

ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561  ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี  (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)  เสนอ  
ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี  

ประเด็น หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. แนวทางการแก้ไขปัญหามะพร้าว  
   1.1 จัดทําข้อมูลสินค้ามะพร้าวเพ่ือดําเนินการจัดทําข้อมูลปริมาณการผลิตมะพร้าวให้มี
ความถูกต้อง  

- 
กระทรวงมหาดไท
ย 
- ก ร ะ ท ร ว ง
เ ก ษ ต ร แ ล ะ
สหกรณ์ 

   1.2 จัดทําแนวทางการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว  
        1.2.1 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าวภายใต้คณะกรรมการพืช
นํ้ามันและนํ้ามันพืช 

สํ า นั ก ง า น
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
การเกษตร 

        1.2.2 แก้ไข/เพ่ิมเติมประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและ
เง่ือนไขในการขอและออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ  
ในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสําหรับเมล็ดถั่วเหลือง มะพร้าว  
มะพร้าวเน้ือแห้ง และน้ํามันมะพร้าว ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรตามความ 
ตกลงการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 โดยผู้ได้รับหนังสือรับรองได้ให้คํารับรองว่าจะไม่นํา
มะพร้าวนําเข้า ไปจําหน่าย จ่าย โอน ให้นิติบุคคลหรือบุคคลทั่วไปแปรสภาพมะพร้าวโดยการ
กะเทาะภายนอกโรงงานของตนเอง และแก้ไขบทลงโทษกรณีผู้นําเข้าไม่ปฏิบัติตามประกาศ
กรมการค้าต่างประเทศ โดยให้พักหรือเพิกถอนการข้ึนทะเบียน 

ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ 

       1.2.3 แจ้งผลการพิจารณาการบริหารการนําเข้าสินค้ามะพร้าวพิกัดฯ 0801.12.00 
พิกัดฯ 0801.19.10 และพิกัดฯ 0801.19.90 ภายใต้กรอบ AFTA ให้กรมการค้าต่างประเทศ
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องได้ทันทีและให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการดําเนินงาน
ดังกล่าวให้คณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชทราบต่อไป 

ฝ่ าย เลขา นุการ
ค ณ ะ
กรรมการบริหาร
จั ด ก า ร สิ น ค้ า
มะพร้าว

 1.3 จัดทําแนวทางการป้องกันการลักลอบและนําเข้ามะพร้าวผิดกฎหมาย  
      1.3.1 กําหนดระบบบริหารความเสี่ยงในการตรวจสอบสินค้า (Profile)  ในระบบ
ฐานข้อมูลเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงในการนําเข้าสินค้าให้สินค้ามะพร้าวเป็นสินค้าที่มี
ความเสี่ยงสูง และเป็นสินค้านําเข้าที่ต้องทําการเปิดตรวจทุกกรณี และเสนอให้มีการควบคุม
สินค้ามะพร้าวนําเข้าเพียงท่าเรือกรุงเทพมหานครและท่าเรือแหลมฉบัง 

กรมศุลกากร





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 1 ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. .... กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โดย สํานักบริหารกลาง

6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเก่ียวกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
บํานาญ (ช.ค.บ.) และการจ่ายบําเหน็จดํารงชีพ โดย สํานักบริหารกลาง

เศรษฐกิจ-สังคม 8 ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สมาชิกวุฒิสภา

9 รายงานผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภาครัฐ ปี 2561

14 การขอรับการจัดสรรงบกลางประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสมทบให้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายนําไปชําระหนี้
เงินกู้ส่วนต่างราคาอ้อยข้ันต้นและข้ันสุดท้าย ฤดูการผลิต
ปี 2549/2550 

16 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืชครั้งท่ี 2/2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 

 

1 

http://www.thaigov.go.th                                                          เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 
 
  วันน้ี (20 พฤศจิกายน 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและ
    ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ 
    บุคคลธรรมดาสําหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกําไรที่ได้รับจากการลงทุน 
    ตามโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน (ASEAN Collective Investment  
    Scheme: ASEAN CIS))   
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
    ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สํานักงานคณะกรรมการ 
    สุขภาพแห่งชาติ)  
  4. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความ
    ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับน่ังร้าน  
    และค้ํายัน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ 
    และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
    เก่ียวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  5.  เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการมอบอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งใน 
    สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้แก่บุคคลอ่ืน พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง   การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญ  
    (ช.ค.บ.) และการจ่ายบําเหน็จดํารงชีพ 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
    7.  เรื่อง  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของรัฐวิสาหกิจ 
  8.  เรื่อง  ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
  9.   เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ 
    ปี 2561 
  10.  เรื่อง  ขอยกเว้นมาตรการด้านบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  
    2541 เพ่ือขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถรับพนักงานได้ในกรอบ 
    อัตรากําลัง 19,241 อัตรา (พนักงาน 16,660 อัตรา และลูกจ้าง 2,581 อัตรา)  
  11.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบส่งคืนพ้ืนที่สวนป่าสมเด็จ เน้ือที่ 900 ไร่ ให้กรมป่าไม้ เพ่ือนํา 
    พ้ืนที่เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  
   

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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  12.  เรื่อง  ขออนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าชายเลน
    บริเวณคลองบางนาง แม่นํ้าบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  สําหรับโครงการ  
    โรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1 – 2) โดยอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามมติ
    คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับป่าชายเลน 
  13.  เรื่อง   โครงการปรับปรุงขยายเพ่ือรองรับพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2  
    (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม  
  14.  เรื่อง  การขอรับการจัดสรรงบกลางประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
    สมทบให้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายนําไปชําระหน้ีเงินกู้ส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้น
    และขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2549/2550  
  15.  เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการโอนความรับผิดชอบการบริหารตลาดนัดจตุจักร ไปเป็น
    ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครตามมติคณะรัฐมนตรี 
    เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
  16.  เรื่อง   สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช  ครั้งที่ 2/2561 
  17.   เรื่อง   มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพ่ิมเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
  18.   เรื่อง   ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
    การดําเนินโครงการจัดทําบัตรสวัสดิการแหง่รัฐ)  
  19.  เรื่อง  โครงการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)  
  20.   เรื่อง   มาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาล์มในประเทศ 
 

ต่างประเทศ 
 
  21.   เรื่อง   รายงานผลการประชุมการพิจารณากําหนดสิทธิการตรวจลงตราเพ่ือการท่องเที่ยว: 
    สิทธิขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa 
    on Arrival – VoA) และสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราเพ่ือการท่องเที่ยว พํานัก
    ได้ไม่เกิน 30 วัน (ผ.30) 
  22.  เรื่อง  การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับ 
    สาธารณรัฐซูดาน 
  23.   เรื่อง  การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกับ 
    สาธารณรัฐมาลี 
  24.  เรื่อง   ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรึกษาหารือและความร่วมมือ 
    ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการ 
    ต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก 
  25.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบต่อร่างข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัยและร่างข้อตกลง 
    ระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ 
  26.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรี 
    กระบวนการโคลัมโบ ครั้งที่ 6  
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แต่งต้ัง 
 
  27.  เรื่อง  ขอรับโอนข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ 
    สํานักนายกรัฐมนตรี  (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  28.  เรื่อง  ขอรับโอนข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ.ร.  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  30.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  31.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
  32.  เรื่อง  เสนอขอแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
  33.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและกํากับ 
    การบริหารหน้ีสาธารณะ  
  34.  เรื่อง  แต่งต้ังผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุ 
    แห่งชาติ  
  35.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การ 
    สวนพฤกษศาสตร์  
  36.  เรื่อง  แต่งต้ังผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย  
  ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังน้ี  
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาของเอกชน หมายความว่า โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และให้รวมถึงโรงเรียนนานาชาติซึ่งจัดต้ังและเปิดดําเนินการในประเทศไทย  
   2. แก้ไขเพ่ิมเติมให้เงินค่าเล่าเรียน หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียม           
ต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงอ่ืนที่มี
อํานาจหน้าที่ในทํานองเดียวกัน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 4)  
   3. ยกเลิกหลักการ กรณีการนับลําดับบุตรแฝด ตามบทบัญญัติมาตรา 7 ตรี แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ 
เน่ืองจากปัจจุบันการนับลําดับการเกิดก่อนหลังของบุตรแฝดสามารถนับลําดับได้แน่ชัดจากวิทยาการทางการแพทย์     
ในปัจจุบัน  
  4. แก้ไขเพ่ิมเติมให้กระทรวงการคลังกําหนดหลักสูตรการศึกษานอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาที่
กําหนดไว้ในบทบัญญัติมาตรา 8 (1) – (5) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ที่สามารถใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาของบุตรได้  
  5. กําหนดเพิ่มเติมให้บุตรของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ แต่บุตรได้
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทย สิทธิในการได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรให้เป็นไป           
ตามหลักเกณฑ์ ประเภท และอัตราที่บุตรศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทย ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาน้ี  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร              
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของ
กําไรที่ได้รับจากการลงทุนตามโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน (ASEAN Collective Investment 
Scheme: ASEAN CIS))   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินปัน
ผลหรือเงินส่วนแบ่งของกําไรที่ได้รับจากการลงทุนตามโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน (ASEAN Collective 
Investment Scheme: ASEAN CIS)) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา  แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
    สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกําไรที่ได้รับ
จากการลงทุนตามโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน ดังน้ี  
  1. กําหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยและได้รับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกําไร           
จากโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน และยอมให้ผู้จ่ายเงินได้ในประเทศไทยนั้น หักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 
(2) แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ เมื่อถึงกําหนดย่ืนรายการให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผล
หรือเงินส่วนแบ่งของกําไรดังกล่าวมารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งน้ี เฉพาะกรณีไม่ขอรับเงินภาษี
ที่ถูกหักไว้คืนหรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน   
   2. แก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน ได้แก่ โครงการจัดการลงทุนกลุ่มประเทศ
อาเซียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2561 เรื่อง ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของ
โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 ทั้งน้ี เฉพาะการเสนอขายหน่วยในประเทศไทย  
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3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
(สช.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้ สช. เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่            
พ.ศ. 2539 เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้างของ สช. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับนั่งร้าน และค้ํายัน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานใน
การบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับ
งานก่อสร้าง พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับน่ังร้าน และค้ํายัน พ.ศ. .... 
และร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับนั่งร้าน และค้ํายัน พ.ศ. ....   
    1.1 กําหนดบทนิยาม “ น่ังร้าน” หมายความว่า โครงสร้างช่ัวคราวซึ่งสูงจากพ้ืน               
หรือพ้ืนของอาคารหรือส่วนของสิ่งก่อสร้าง สําหรับเป็นที่รองรับผู้ทํางาน วัสดุ หรือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ และ              
“ค้ํายัน” หมายความว่า โครงช่ัวคราวที่รองรับ ยึดโยง หรือเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างสิ่งก่อสร้าง น่ังร้าน              
แบบหล่อคอนกรีตในระหว่างการก่อสร้าง หรือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการติดต้ังการปรับปรุงหรือ           
การซ่อมบํารุง  
   1.2 กําหนดให้นายจ้างต้องจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล จัดให้มีข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีป้ายแสดงเขตอันตราย หรือต้ังป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตรายและ
เครื่องหมายป้ายบังคับเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน   
   1.3 กําหนดให้นายจ้างจัดให้มีน่ังร้านที่มีความมั่นคงแข็งแรง และจัดให้มีการตรวจสอบ
น่ังร้านเป็นประจําทุกวันก่อนการใช้งาน   
   1.4 กําหนดให้นายจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้น่ังร้าน และ             
ค้ํายันที่ผู้ผลิตกําหนด  
   1.5 กําหนดให้นายจ้างจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ 
และทําการตรวจสอบส่วนประกอบของคํ้ายันและที่รองรับค้ํายันก่อนการใช้งาน และระหว่างใช้งาน รวมทั้งจัดให้มี
มาตรการหรือวิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสมสําหรับป้องกันการชน หรือการเคลื่อนตัวของฐานรองรับค้ํายัน  
   1.6 ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างทํางานกับน่ังร้านลื่นหรือน่ังร้านชํารุด อันอาจเป็นอันตราย     
ในขณะที่มีพายุ ลมแรง ฝนตก หรือฟ้าคะนอง  
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ....   
    2.1 กําหนดบทนิยาม “งานก่อสร้าง” หมายความว่า การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทุกชนิด เช่น 
อาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ถนน อุโมงค์ ท่าเรือ อู่เรือ คานเรือ สะพานเทียบเรือ สะพาน ทางน้ํา               
ท่อระบายนํ้า ประปา รั้ว กําแพง ประตู ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือต้ังป้ายพ้ืนที่หรือสิ่งก่อสร้างเพ่ือจอดรถ 
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กลับรถ และทางเข้าออกของรถ และหมายความรวมถึงงานต่อเติมซ่อมแซม ปรับปรุง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย                 
การร้ือถอน หรือทําลายสิ่งก่อสร้างน้ันด้วย  
   2.2 กําหนดให้นายจ้างจัดทําแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานก่อนเริ่มดําเนินการสําหรับงานก่อสร้าง งานเจาะ และงานขุด  
    2.3 ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างลงไปทํางานในรูเจาะ รูขุด หลุม บ่อ คูหรือพ้ืนที่อ่ืนที่มีลักษณะ
เดียวกันที่มีขนาดกว้างน้อยกว่า 75 เซนติเมตร และมีความลึกต้ังแต่ 2 เมตรขึ้นไป  
    2.4 กําหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มี วิศวกรตรวจสอบการติดต้ังเคร่ืองตอกเสาเข็ม 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุช่ัวคราว ลิฟต์โดยสารช่ัวคราว หรือลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสาร
ช่ัวคราวฯ  
    2.5 กําหนดให้นายจ้างต้องควบคุมดูแลให้มีการใช้เชือกหรือลวดสลิงที่มีขนาดเหมาะสมกับ
ร่องรอก ควบคุมให้ลูกจ้างสวมใส่ชูชีพตลอดเวลาทํางาน ถ้ามีการทํางานในเวลากลางคืน ชูชีพต้องติดพรายน้ํา              
หรือวัสดุเรืองแสงด้วย  
    2.6 กําหนดให้นายจ้างจัดให้มีวิศวกรกําหนดขั้นตอนและวิธีการร้ือถอนทําลายให้เหมาะสม
กับลักษณะงาน และจัดการอบรมหรือช้ีแจงลูกจ้างเก่ียวกับขั้นตอนวิธีการรื้อถอนทําลายก่อนที่จะเร่ิมปฏิบัติงาน 
รวมท้ังจัดและดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาท่ีทํางาน ตามลักษณะและ             
สภาพของงานตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  
 
5. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการมอบอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งในสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการให้แก่บุคคลอ่ืน พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการมอบอํานาจของ             
ผู้ดํารงตําแหน่งในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้แก่บุคคลอ่ืน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ              
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
   ปรับปรุงระเ บียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ด้วยการมอบอํานาจของผู้ ดํ ารง ตําแหน่งใน                 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้แก่บุคคลอ่ืน พ.ศ. 2548 ดังน้ี  
   1. แก้ไขตําแหน่งของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน ในสํานักงาน
ปลัดกระทรวง ศึกษา ธิการให้สอดคล้อง กับคํ าสั่ งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  19/2560                
เรื่อง ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560  
   2. กําหนดระดับตําแหน่งของข้าราชการผู้รับมอบอํานาจต้องเป็นข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งไม่             
ตํ่ากว่าระดับชํานาญการพิเศษหรือวิทยฐานะชํานาญการพิเศษในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
   3. กําหนดให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอํานาจให้เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการ            
ครู เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติราชการแทนได้   
   4. กําหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษา               
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อาจมอบอํานาจให้
ข้าราชการตําแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนได้   
   5. กําหนดให้ศึกษาธิการภาคอาจมอบอํานาจให้รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด หรือ
ข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับชํานาญการพิเศษหรือวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนได้  
   6. กําหนดให้ศึกษาธิการจังหวัดอาจมอบอํานาจให้รองศึกษาธิการจังหวัด หรือข้าราชการท่ี                
ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับชํานาญการพิเศษหรือวิทยฐานะชํานาญการพิเศษปฏิบัติราชการแทนได้    
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6. เรื่อง  การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเก่ียวกับเงินช่วยคา่ครองชพีผูร้ับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) และการจ่าย
บําเหน็จดํารงชีพ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) และร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราและ
วิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) รวม 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญ 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                 
มีสาระสําคัญ คือ กําหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบ้ียหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
บํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะ
หรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการซึ่งได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญรวมกันทุกประเภท
และรวมกับ ช.ค.บ. แล้ว ตํ่ากว่าเดือนละ 10,000 บาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพ่ิมขึ้นอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่าง
ของจํานวนเงิน 10,000 บาท หักด้วยจํานวนรวมของเบ้ียหวัดหรือบํานาญทุกประเภทและ ช.ค.บ. ที่ได้รับอยู่ 
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชพี (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
มีสาระสําคัญ คือ ขยายเพดานของวงเงินบําเหน็จดํารงชีพให้แก่ผู้รับบํานาญซึ่งมีอายุต้ังแต่ 70 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป เพ่ิม
อีก 100,000 บาท จากเดิมให้ขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบํานาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 400,000 บาท เป็นให้
ขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบํานาญรายเดือนที่ได้รับแต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยหากผู้รับบํานาญได้เคยขอรับ
บําเหน็จดํารงชีพไปแล้ว ใหข้อรับได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิแต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท  
 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
7. เรื่อง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของรัฐวิสาหกิจ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความเห็นของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของรัฐวิสาหกิจ ตามที่กระทรวงการคลัง 
(กค.) เสนอ  และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ดังกล่าวต่อไป  ดังน้ี 

1. ในหลักการระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของรัฐวิสาหกิจยังคงมีความเหมาะสม โดยให้ 
รัฐวิสาหกิจเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ ของคณะกรรมการกองทุนฯ และบริษัทจัดการกองทุนฯ 
รวมทั้งมีการกําหนดนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย  การส่งเสริมและให้ความรู้ทางการเงินและการลงทุนแก่พนักงาน 
ตามความเห็นของคณะกรรมการแก้ไขปัญหากองทุนสํารองเลี้ยงชีพของรัฐวิสาหกิจ  

2. กรณีของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ได้เสนอเรื่อง การประกัน 
ความเสี่ยงเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน ธ.ก.ส. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ให้ ธ.ก.ส. ดําเนินการให้สอดคล้องกับ
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการแก้ไขปัญหากองทุนฯ 
ต่อไป 
 
8. เรื่อง ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (สํานักงาน กกต.) เสนอ 
  สํานักงาน กกต. เสนอว่า คณะกรรมการการเลือกต้ังได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 53/2561 (17) 
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561  เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและมีมติเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติในการ 
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เลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยให้กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกต้ังให้ 
การดําเนินงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ดังน้ี  

1. ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง รวมทั้งขอความร่วมมือกลุ่มอาสาสมัครหรือ            
กลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ในสังกัดทุกประเภท  และทุกระดับให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการดําเนินการเลือก
สมาชิกวุฒิสภา   และดําเนินการอ่ืนใดที่จําเป็น รวมทั้งการจัดบุคลากรทําหน้าที่เก่ียวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส  เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือคณะกรรมการการเลือกต้ังร้องขอโดยให้ถือ
เป็นงานในหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างน้ัน ๆ ด้วย  

2. ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในสังกัดทุกประเภทและทุกระดับวางตัวเป็นกลาง 
อย่างเคร่งครัดในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา   

3. ให้การสนับสนุนสถานที่เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  
4. ให้การสนับสนุนการดําเนินงานในการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเก่ียวกับการเลือก 

สมาชิกวุฒิสภาผ่านทางสื่อต่าง ๆ ของรัฐ ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หอกระจายข่าว และเสียงตามสาย  
 
9.  เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐปี 2561  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐปี 2561   
   2. เห็นชอบให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องดําเนินการ ดังน้ี  
   2.1 ให้ส่วนราชการดังต่อไปน้ี กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงยุติธรรม และกรุงเทพมหานคร พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจําปี 
พ.ศ. 2562 จากโครงการ/รายการ ที่ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย และ/หรือรายการ
ที่หมดความจําเป็น และ/หรือรายการท่ีคาดว่าจะไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
พิจารณาจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณในปีถัดไป เพ่ือให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 
จากยางพาราเพ่ิมมากขึ้น เช่น บล็อกยางปูพ้ืนภายนอกอาคาร (ทางเท้า สนามเด็กเล่น) ถนนงานยางพาราแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีต และถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา เป็นต้น  
   2 . 2  ใ ห้ ก ร ะ ท ร ว ง ค ม น า ค ม  ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร                 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม และ
กรุงเทพมหานคร พิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ บล็อกยางปูพ้ืนภายนอกอาคาร (ทางเท้า สนามเด็กเล่น) บล็อกยาง
ปูพ้ืนสนามฟุตซอล โดยประสานแจ้งความต้องการใช้ต่อการยางแห่งประเทศไทยเพ่ือนํายางพาราภายใต้โครงการ
รักษาเสถียรภาพราคา ที่มีต้นทุนการเก็บรักษางบประมาณภาครัฐปีละ 120 ล้านบาท มาผลิตและส่งมอบให้ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องภายในปีงบประมาณ 2562 ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  
   2.3 ให้ส่วนราชการดังต่อไปน้ี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดหาผลิตภัณฑ์เครื่อง
นอนจากยางพาราเพ่ือใช้ในภารกิจของหน่วยงาน ภายในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจากการสอบถามความต้องการ
เบ้ืองต้นจากหน่วยงานดังกล่าว พบว่ามีความต้องการใช้เครื่องนอนรวม 450,000 ชุด คิดเป็นวงเงินประมาณ               
1,060 ล้านบาท ซึ่งจะใช้นํ้ายางสดประมาณ 13,300 ตัน ดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมปริมาณใช้ยางและส่งเสริมการผลิต
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีแนวคิดให้ส่วนราชการ
ดังกล่าวใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนท่ีผลิตจากยางพารา โดยให้การยางแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยจัดหาผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ให้สํานักงบประมาณปรับแผนการจัดสรรของส่วนราชการดังกล่าวข้างต้น 
ให้การยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดหาและส่งมอบผลิตภัณฑ์เครื่องนอนตามความต้องการของหน่วยงานต่อไป  
  3. เห็นชอบให้ยกเว้นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้            
ส่วนราชการ ดําเนินการโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐปี 2561 ให้ต่อเน่ืองต่อไป   
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10. เรื่อง ขอยกเว้นมาตรการด้านบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 เพื่อขอให้             
การรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถรับพนักงานได้ในกรอบอัตรากําลัง 19,241 อัตรา (พนักงาน 16,660 อัตรา 
และลูกจ้าง 2,581 อัตรา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี  

1. เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี                     
(28 กรกฎาคม 2541) เฉพาะในส่วนการรับพนักงานในปีแรก  ภายในกรอบไม่เกิน 1,904 อัตรา  โดยให้การรถไฟ
แห่งประเทศไทยรับไปปรับกรอบอัตรากําลังและแผนการสรรหาในระยะ 10 ปี ให้เริ่มต้ังแต่ปี 2562 เป็นต้นไป  
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและนํากรอบอัตรากําลังฯ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพร้อมกับแผน
ฟ้ืนฟูกิจการการรถไฟแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2561 – 2570) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของอัตรากําลังในภาพรวม
ให้สอดคล้องกับภารกิจตามแผนฟ้ืนฟูการรถไฟแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2561 – 2570) ก่อนดําเนินการสรรหา
พนักงานในปีแรก ทั้งน้ี ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการด้วย  

2. สําหรับอัตรากําลังในปีต่อ ๆ ไป หากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาแล้วเห็นว่า  
การรถไฟแห่งประเทศไทยยังมีความจําเป็นต้องเพ่ิมอัตรากําลังเกินกว่าที่ กําหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี                
(28 กรกฎาคม 2541) ก็ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดําเนินการขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวตามข้ันตอนต่อไป 
 
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบส่งคืนพื้นที่สวนป่าสมเด็จ เนื้อที่ 900 ไร่ ให้กรมป่าไม้ เพื่อนําพื้นที่ เข้า                
สู่กระบวนการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ส่งคืนพ้ืนที่สวนป่าสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ แปลงปลูก              
ปี 2522 จํานวน 693 ไร่ และแปลงปลูกปี 2526 จํานวน 72 ไร่ รวม 765 ไร่ ให้กรมป่าไม้เพ่ือนําพ้ืนที่ดังกล่าวเข้าสู่
กระบวนการจัดที่ ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ ดินแห่งชาติต่อไป                
สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นภายหลังที่กรมป่าไม้ได้รับมอบพ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว ให้กรมป่าไม้ใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมป่าไม้ ตามแผนงานโครงการ ที่ได้เสนอต้ังงบประมาณในการจัด
ที่ ดินทํากินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติรองรับไว้แล้ว ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ทั้งน้ี ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของสํานักงบประมาณเก่ียวกับการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ และการคัดกรองคุณสมบัติของราษฎรว่าเป็นผู้ยากไร้หรือไม่มีที่ดิน           
ทํากินเพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักเกณฑ์การจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์             
ที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย   
   2. สําหรับแปลงปลูกปี 2522 และแปลงปลูกปี 2526 เน้ือที่รวม 135 ไร่ ที่จะนํามาสู่กระบวนการ
จัดสรรท่ีดินเพ่ิมเติม ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาตรวจสอบ
ความพร้อม ในด้านต่าง ๆ อย่างละเอียดรอบคอบ เช่น สภาพของพ้ืนที่ ความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการนําพ้ืนที่เข้าสู่
กระบวนการจัดสรรที่ดินให้ชุมชน การพิสูจน์สิทธ์ิร่องรอยการทําประโยชน์ การตรวจสอบคุณสมบัติของราษฎร              
ตามหลักเกณฑ์การจัดที่กินทํากินให้ชุมชน รวมทั้งบูรณาการหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติก่อน เมื่อมีความพร้อม
แล้วจึงดําเนินการเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติตามขั้นตอน
ต่อไป ทั้งน้ี ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย  
 
12. เรื่อง ขออนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณ                
คลองบางนาง แม่น้ําบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเคร่ืองที่ 1 – 2) 
โดยอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับป่าชายเลน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี  

1. เห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ได้รับยกเว้นการปฏิบัติ   
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ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 (เรื่อง การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลน
ประเทศไทย)  วันที่ 23 กรกฎาคม 2534 (เรื่อง รายงานศึกษาสถานภาพปัจจุบันของป่าไม้ชายเลนและปะการังของ
ประเทศ) วันที่ 22 สิงหาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการ
พ้ืนที่ป่าชายเลน) เพ่ือให้การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่าชายเลนในการดําเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1 – 2) เน้ือที่ 2,305 ตารางเมตร และให้กระทรวงพลังงาน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย) รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และ             
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  

2. ให้กระทรวงพลังงาน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)  ดําเนินการตามระเบียบ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการปลูกและบํารุงป่าชายเลนทดแทนเพ่ือการอนุรักษ์หรือรักษา
สภาพแวดล้อม กรณีการดําเนินการโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจําเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
ป่าชายเลน พ.ศ. 2556 อย่างเคร่งครัด  โดยจัดสรรงบประมาณให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการปลูกและบํารุงป่าชายเลนทดแทน ไม่น้อยกว่า 20 เท่าของพ้ืนที่ป่าชายเลนที่ใช้ประโยชน์ 

3. ให้กระทรวงพลังงาน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) เร่งรัดดําเนินการโครงการ 
โรงไฟฟ้าบางปะกง  (ทดแทนเคร่ืองที่ 1-2) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือให้สามารถเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ทันภายใน
เดือนเมษายน 2562 ตามท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 ต่อไป 

4. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ สํารวจพ้ืนที่ที่จะใช้ในการก่อสร้างหรือ    
ดําเนินโครงการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนดําเนินการว่ามีพ้ืนที่ที่เข้าข่ายจะต้องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี            
เพ่ือเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าวด้วยหรือไม่ โดยหากมีความจําเป็นต้องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาพร้อมกับการเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบ
โครงการลงทุน  เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินโครงการลงทุนใน
ภาพรวมได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือเป็นเหตุให้มีอันต้องหยุดชะงักลง 
 
13. เรื่อง  โครงการปรับปรุงขยายเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (เร่งด่วน) การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขานครพนม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี  

1. เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส่วนภูมิภาคดําเนินโครงการปรับปรุงขยายเพ่ือ 
รองรับพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (ฉบับปรับปรุง) 
วงเงินเต็มโครงการ 76.989 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  

2. ให้กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส่วนภูมิภาครับความเห็นของกระทรวงการคลัง                
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0818.2/7448 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  

3. ให้กระทรวงมหาดไทยกํากับให้การประปาส่วนภูมิภาคถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
21 มีนาคม 2560 (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการของ 
ส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ) สําหรับการดําเนินโครงการต่าง ๆ ของการประปาส่วน
ภูมิภาคในคราวต่อ ๆ ไป อย่างเคร่งครัดด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง   
  เรื่องน้ีเดิมคณะรัฐมนตรีเคยมีมติ (16 พฤษภาคม 2560) เห็นชอบในหลักการการดําเนินโครงการ
เพ่ือการพัฒนา ปี 2560 ของการประปาส่วนภูมิภาค จํานวน 6 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 1,314.516 ล้านบาท แล้ว 
ซึ่งโครงการปรับปรุงขยายเพ่ือรองรับพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (เร่งด่วน)  การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานครพนม วงเงิน 76.989 ล้านบาท ที่เสนอในคร้ังน้ีเป็นหน่ึงในหกโครงการดังกล่าว แต่เน่ืองจากปัจจุบันพ้ืนที่
บริเวณโคกภูกระแตที่จะใช้ดําเนินโครงการปรับปรุงขยายฯ ได้กําหนดให้เป็นที่ราชพัสดุเพ่ือใช้ประโยชน์ในเขต
เศรษฐกิจจังหวัดนครพนม จึงจําเป็นต้องเปลี่ยนมาดําเนินโครงการปรับปรุงขยายฯ ในที่ดินของการประปาส่วน
ภูมิภาค สาขานครพนม  แทน  ดังน้ัน การประปาส่วนภูมิภาคจึงนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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โครงการปรับปรุงขยายฯ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางส่วน อาทิ เป้าหมาย  ( พ้ืนที่ ให้บริการ )                
แผนการดําเนินงานโดยมีวงเงินในการดําเนินโครงการอยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณเดิม สรุปได้ดังน้ี  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบส่งนํ้า และระบบจ่ายนํ้าประปาในพ้ืนที่ที่

ประสบปัญหาให้สามารถบริการนํ้าประปาแก่ประชาชนได้เพ่ิมขึ้นในอนาคตอย่างพอเพียง  
รวมท้ังกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 

ว ง เ งิ น ล ง ทุ น แ ล ะ
แหล่งที่มาของเงินทุน 

ใช้วงเงินลงทุนเต็มโครงการรวมท้ังสิ้น  76.989 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนประกอบด้วย 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจํานวน 57.742 ล้านบาท (ร้อยละ 75.00) เงินรายได้ จํานวน 
19.247 ล้านบาท (ร้อยละ 25.00) 

แผนการดําเนินงาน ให้บริการในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองและอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดนครพนม โดยมีระยะเวลา
ดําเนินการก่อสร้าง 2 ปี โดยภายหลังจากได้รับงบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่า
จะใช้เวลาปรับปรุงและทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ 2 เดือน ประกวดราคา
ประมาณ 3 เดือน และดําเนินการก่อสร้าง ประมาณ 1 ปี 6 เดือน  

ความพร้อมด้านที่ดิน เปลี่ยนจากที่จะขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณโคกภูกระแต เป็นใช้ที่ดินในพ้ืนที่เดิม
ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม

ผลตอบแทนทางการเงิน - กรณีค่านํ้าคงที่ โดยไม่มีการปรับค่านํ้าตลอดอายุโครงการ 25 ปี จะมีผลตอบแทน
ตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 344.627 ล้านบาท 

- กรณีได้ปรับอัตราค่านํ้า ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี โดยปรับทุก ๆ 3 ปี จะมี 
ผลตอบแทนตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ เท่ากับ 671.430 ล้านบาท 

อ่ืน ๆ  - โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายฯ ไม่เข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

- การประปาส่วนภูมิภาคได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน 
ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการปรับปรุงขยายฯ เช่น การรับฟังความ
คิดเห็น การให้ความร่วมมือและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสังคม 

 
14. เรื่อง การขอรับการจัดสรรงบกลางประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบให้กองทุนอ้อย
และน้ําตาลทรายนําไปชําระหนี้เงินกู้ส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้นและขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2549/2550  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี  
  1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย           
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทําการสุดท้ายของ
เดือนมีนาคม 2562 แล้ว จํานวน 450 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสมทบให้กองทุนอ้อยและนํ้าตาลทรายนําไปใช้
ชําระหน้ีเงินกู้ส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้นและอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2549/2550 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอ  
   2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์                
(ตามหนังสือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่ พณ 0602/379 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561) ไปพิจารณาดําเนินการ
ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
  3. ในกรณีที่พระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับ ให้กระทรวง
อุตสาหกรรมพิจารณาเตรียมแนวทางในการชําระหน้ี สําหรับงวดปี 2563 โดยอาจพิจารณานําเงินของกองทุนอ้อย
และนํ้าตาลทรายที่มีอยู่ และรายได้ที่คาดว่าจะนําส่งเข้ากองทุนอ้อยและนํ้าตาลทรายมาใช้เป็นลําดับแรก                
ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก  
 
15. เรื่อง รายงานผลการดําเนินการโอนความรับผิดชอบการบริหารตลาดนัดจตุจักร ไปเป็นความรับผิดชอบของ
กรุงเทพมหานครตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอรายงานผลการดําเนินการโอนความ
รับผิดชอบการบริหารตลาดนัดจตุจักร ไปเป็นความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครตามมติคณะรัฐมนตรี                
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย) ประสานงานกับ
กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เพ่ือเร่งรัดการดําเนินการโอนความรับผิดชอบการบริหารจัดการตลาดนัด
จตุจักรไปเป็นความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร 
  สาระสําคัญ 
  การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาตลาดนัดจตุจักร เพ่ือเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ค้ารายย่อยในตลาดนัดจตุจักร ตามสรุปผลการประชุม กขป.5 ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2561 และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู้มาใช้บริการ เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2561 ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้เชิญผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้แทนกรุงเทพมหานคร ร่วม
ประชุมหารือเมื่อวันที่ 8 และ 14 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือหารือเก่ียวกับแนวทางดําเนินการโอนความรับผิดชอบการ
บริหารจัดการตลาดนัดจตุจักรไปเป็นความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ ดังน้ี  
  1. การรถไฟแห่งประเทศไทย ตกลงให้กรุงเทพมหานครเช่าที่ดิน เพ่ือบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักร
ทั้งหมดบนพ้ืนที่ขนาด 68 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา 
  2. กําหนดอัตราค่าเช่าปีละ 169,423,250 บาท และระยะเวลาให้เช่าไม่เกินปี พ.ศ. 2571 และให้มี
การพิจารณาทบทวนค่าเช่าร่วมกันทุก ๆ 3 ปี และมีการปรับเพ่ิมไม่เกินอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
  3. สัญญาเช่าต่าง ๆ จํานวน 32 สัญญาที่การรถไฟแห่งประเทศไทย มีอยู่ในปัจจุบันน้ัน โอนสิทธิและ
หน้าที่ให้กรุงเทพมหานครไปทั้งหมดเพ่ือให้การบริหารจัดการตลาดมีประสิทธิภาพ   
  4. ให้กรุงเทพมหานครเริ่มเข้าบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักร ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้น
ไป โดยกําหนดอัตราค่าเช่าแผงค้าละ 1,800 บาท/แผง/เดือน (ลดลงจากอัตราค่าเช่า 3,157 บาท)  
  5. กรุงเทพมหานครยืนยันรับโอนสิทธิและหน้าที่ในสัญญาว่าจ้างบริการงานรักษาความปลอดภัย   
จนสิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และสัญญาว่าจ้างงานทําความสะอาดและจัดเก็บขยะแบบครบวงจรที่จะ
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยจะช่วยกรุงเทพมหานครเจรจาต่อไป 
  6. ในการทําสัญญากับผู้เช่าทุกประเภทระหว่างกรุงเทพมหานครกับผู้เช่า กรุงเทพมหานครตกลงจะ
ดําเนินการตรวจสอบผู้เช่าที่มีภาระหน้ีสินค้างชําระกับการรถไฟแห่งประเทศไทย  หากผู้เช่ารายใดยังคงมีภาระหน้ีสิน
ติดค้างกับการรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครจะไม่ทําสัญญากับผู้เช่ารายน้ัน และการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ขอสงวนสิทธิในพ้ืนที่เช่าจนกว่าผู้เช่ารายน้ันจะได้ชําระหน้ีให้การรถไฟแห่งประเทศไทยครบถ้วนแล้ว   
  7. การรถไฟแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครจะจัดทําบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาตลาด 
นัดจตุจักรร่วมกันตามตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ก่อนจัดทําสัญญาเช่าที่ดินตามแบบ
มาตรฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไป 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดทําร่างบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาตลาดนัดจตุจักรตามสาระสําคัญและ
ข้อเท็จจริงข้างต้น 
 
16. เรื่อง  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช  ครั้งที่ 2/2561 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพืชนํ้ามันและน้ํามันพืช ครั้งที่ 2/2561  
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) เสนอ  ซึ่งการประชุมดังกล่าว           
มีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี  
 

ประเด็น หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. แนวทางการแก้ไขปญัหามะพร้าว  
 1.1 จัดทําข้อมูลสินค้ามะพร้าวเพ่ือดําเนินการจัดทําข้อมูลปริมาณการ
ผลิตมะพร้าวให้มีความถูกต้อง 

- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 1.2 จัดทําแนวทางการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว 
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  1.2.1 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว
ภายใต้คณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  1.2.2 แก้ไข/เพ่ิมเติมประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการขอและออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับ
สิทธิ ในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสําหรับเมล็ดถั่วเหลือง มะพร้าว 
มะพร้าวเน้ือแห้ง และน้ํามันมะพร้าว ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรตามความ  
ตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 โดยผู้ได้รับหนังสือรับรองได้ให้คํา
รับรองว่าจะไม่นํามะพร้าวนําเข้า ไปจําหน่าย จ่าย โอน ให้นิติบุคคลหรือบุคคล
ทั่วไปแปรสภาพมะพร้าวโดยการกะเทาะภายนอกโรงงานของตนเอง และแก้ไข
บทลงโทษกรณีผู้นําเข้าไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ โดยให้พัก
หรือเพิกถอนการข้ึนทะเบียน

กรมการค้าต่างประเทศ

  1.2.3 แจ้งผลการพิจารณาการบริหารการนําเข้าสินค้ามะพร้าว
พิกัดฯ 0801.12.00 พิกัดฯ 0801.19.10 และพิกัดฯ 0801.19.90 ภายใต้กรอบ 
AFTA ให้กรมการค้าต่างประเทศดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องได้ทันทีและให้
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการดําเนินงานดังกล่าวให้คณะกรรมการพืชนํ้ามัน
และน้ํามันพืชทราบต่อไป 

ฝ่ า ย เ ล ข า นุ ก า ร ค ณ ะ
กรรมการบริหารจัดการสินค้า
มะพร้าว 

 1.3 จัดทําแนวทางการป้องกันการลักลอบและนําเข้ามะพร้าวผิด
กฎหมาย 
  1.3.1 กําหนดระบบบริหารความเสี่ยงในการตรวจสอบสินค้า 
(Profile)  ในระบบฐานข้อมูลเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงในการนําเข้าสินค้า
ให้สินค้ามะพร้าวเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง และเป็นสินค้านําเข้าที่ต้องทําการ
เปิดตรวจทุกกรณี และเสนอให้มีการควบคุมสินค้ามะพร้าวนําเข้าเพียงท่าเรือ
กรุงเทพมและท่าเรือแหลมฉบัง  

กรมศุลกากร 

  1.3.2 เพ่ิมความเข้มงวดในการใช้มาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืชเพ่ือป้องกันการเข้ามาระบาดของโรค

กรมวิชาการเกษตร 

 1.4  กําหนดให้สินค้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุมและ
กําหนดมาตรการกํา กับดูแลการเคลื่ อน ย้ายสินค้า ดังกล่ าว  ( ต่อมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (30 ตุลาคม 2561) เห็นชอบการกําหนดให้สินค้ามะพร้าว
และผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุมแล้ว)  

คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา
สินค้าและบริการ 

 1.5 ให้มีแนวทางการรับซ้ือเนื้อมะพร้าวในราคานําตลาด เพ่ือแก้ไข
ปัญหามะพร้าวที่คงเหลืออยู่ในระบบ 

กรมการค้าภายใน 

2. การบริหารการนําเข้าน้ํามันถ่ัวเหลือง มะพร้าว (มะพร้าวผล  และ
มะพร้าวฝอย) เนื้อมะพร้าวแห้ง  และน้ํามันมะพร้าว ปี 2562 ภายใต้กรอบ 
WTO FTA และ AFTA  (ยกเว้นการบริหารนําเข้ามะพร้าวผล) ให้บริหารการ
นําเข้าเช่นเดียวกับปี 2561 โดยหลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาให้เป็นไปตามที่
กรมการค้าต่างประเทศกําหนด ส่วนการบริหารนําเข้าสินค้ามะพร้าวผลจะส่ง
เรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าวภายใต้
คณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช  เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชในคร้ังต่อไป

- กรมการค้าต่างประเทศ
- คณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
สินค้ามะพร้าว 

3. ศึกษามาตรการปกป้องพิเศษภายใต้ความตกลงเกษตรของ WTO  ในเรื่อง 
การปกป้องการนําเข้าที่เพ่ิมขึ้นเป็นพิเศษสําหรับสินค้ามะพร้าว  (Special 
Safeguard Measure : SSG)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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17.  เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพ่ิมเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ   
  สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพ่ิมเติมผ่านบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ วงเงินรวมทั้งสิ้น จํานวน 38,730 ล้านบาท ให้กระทรวงการคลังปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโดยปรับมาตรการที่ใช้จ่ายจากกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งสํานักงบประมาณได้จัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว จํานวน 40,000 ล้านบาท และขณะน้ียังคงมีเหลือเพียงพอ
เพ่ือดําเนินการตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพ่ิมเติมฯ ในระยะแรก  หากไม่เพียงพอเห็นควรให้
กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินเพ่ิมสําหรับกองทุนประชารัฐฯ เพ่ือรองรับการดําเนินการตามมาตรการต่าง ๆ              
ตามข้ันตอนและกระบวนการต่อไป  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ   
  สาระสําคัญ  
  มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพ่ิมเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จํานวน 4 มาตรการ ดังน้ี 
  1. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ําประปา 
  วัตถุประสงค์: เพ่ือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าไฟฟ้าและค่า
นํ้าประปา อันจะส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐมีภาระค่าครองชีพลดลง               
โดยมีข้อกําหนด ดังน้ี 
   (1) กรณีค่าไฟฟ้า ให้ใช้ไฟฟ้าในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน  
   (2) กรณีค่านํ้าประปา ให้ใช้นํ้าประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
   ทั้งน้ี มาตรการดังกล่าวมีผลต้ังแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ระยะเวลา 
10 เดือน     
  กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน 11.4 ล้านคน และ            
ผ่านการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ิมเติม ภายใต้โครงการไทยนิยมย่ังยืน 3.1 ล้านคน รวมท้ังหมด                
14.5 ล้านคน ซึ่งทั้งหมดมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คิดเป็นครัวเรือนประมาณ 8.2 ล้านครัวเรือน ทั้งน้ี 1 ครัวเรือนใช้ได้
เพียง 1 สิทธิเท่าน้ัน 
  การดําเนินการ:  
   (1) กรณีค่าไฟฟ้า ผู้มีรายได้น้อยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 
3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตาม
วงเงินในมาตรการน้ี ทั้งน้ี ต้องไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กําหนด ผู้มีรายได้น้อยเป็น
ผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด   
   (2) กรณีค่านํ้าประปา ให้ใช้ในวงเงินไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกิน
วงเงินที่กําหนด ผู้มีรายได้น้อยเป็นผู้รับภาระค่านํ้าประปาทั้งหมด  
   โดยให้ผู้มีรายได้น้อยนําใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบแจ้งค่านํ้าประปาไปชําระที่สํานักงานการ
ไฟฟ้านครหลวง สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานการประปานครหลวง และสํานักงานการประปาส่วน
ภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยทุกสิ้นเดือนการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปา
นครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค จะส่งบันทึกรายช่ือผู้มีรายได้น้อยที่ใช้ไฟฟ้าและนํ้าประปาภายใต้วงเงินที่
กําหนดให้กรมบัญชีกลาง เพ่ือที่กรมบัญชีกลางจะนําเงินจากกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมาจ่าย
คืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ประมาณกลางเดือนของเดือนถัดไป ซึ่งผู้มีรายได้น้อย
สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเคร่ืองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เครื่อง EDC) แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ และ
ถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้ 
  2. มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
  วัตถุประสงค์: เพ่ือสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยมีเงินในการซื้อสินค้าและบริการเพ่ิมเติมในเดือน
ธันวาคม 2561 เป็นจํานวน 500 บาทต่อคน (ได้รับคร้ังเดียว) เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อยในช่วงปลายปี 
2561 
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  กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน 11.4 ล้านคน และผ่าน
การลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ิมเติมภายใต้โครงการไทยนิยมย่ังยืนจํานวน 3.1   ล้านคน รวมทั้งหมดจํานวน 
14.5 ล้านคน  
  การดําเนินการ: กรมบัญชีกลางจะนําเงินจากกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ใส่ใน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเคร่ือง 
EDC แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ และถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้ 
  3. มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอ่ืนเก่ียวกับสุขภาพ
สําหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 
  วัตถุประสงค์: เพ่ือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เป็นจํานวน 1,000 บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว)  
  กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ และผ่านการลงทะเบียนเพ่ือ
สวัสดิการแห่งรัฐเพ่ิมเติมภายใต้โครงการไทยนิยมย่ังยืน โดยมีอายุต้ังแต่ 65 ปีขึ้นไป ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึง
เดือนกันยายน 2562 จํานวน 2.2 ล้านคน  
  การดําเนินการ: กรมบัญชีกลางจะนําเงินจากกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ใส่ใน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเคร่ือง 
EDC แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ และถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้ 
  4. มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสําหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 
  วัตถุประสงค:์ เพ่ือบรรเทาภาระค่าเช่าที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เป็นจํานวน 400 บาท
ต่อคนต่อเดือน ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562  
  กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ และผ่านการลงทะเบียน  
เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ิมเติมภายใต้โครงการไทยนิยมย่ังยืน โดยมีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 
ถึงเดือนกันยายน 2562 และเช่าที่อยู่อาศัย โดยรวมถึงผู้สูงอายุที่ไม่มีที่อยู่อาศัยด้วย (ตามข้อมูลการลงทะเบียนของ             
ผู้มีรายได้น้อย) ซึ่ง ณ เดือนธันวาคม 2561 มีจํานวน 2.2 แสนคน และทยอยเพ่ิมเป็น 2.3 แสนคน ณ เดือนกันยายน 2562  
  การดําเนินการ: กรมบัญชีกลางจะนําเงินจากกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและ                
สังคมใส่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการ
ผ่านเครื่อง EDC แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ และถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้ 
 
18.  เรื่อง  ขอรับการจัดสรรเงนิงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลางรายการเงินสํารอง
จ่ายเพื่อกรณฉุีกเฉินหรือจําเป็น (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิโครงการจัดทําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ให้กระทรวงการคลัง โดย
กรมบัญชีกลางใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทําการสุดท้ายของเดือน
มีนาคม 2562 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ิมเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ย่ังยืน 
ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ในกรอบวงเงิน 
186,299,500 บาท ประกอบด้วย 
  1. ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จํานวน 3,802,309 ใบ จํานวนเงิน 162,687,200 บาท  
  2. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จํานวน 3,802,309 ใบ จํานวนเงิน 798,450 บาท  
  3. ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการรายปี รวมค่าบริหารจัดการโครงการ ค่าควบคุมงาน และ
บริหารระบบต่าง ๆ รวมถึงการบริหารฐานข้อมูลและจัดทํา Dashboard & Data Analytics จํานวนเงิน 22,813,850 บาท 
 
19. เรื่อง โครงการสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านลา้นหลัง)  
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี   
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   1. เห็นชอบในหลักการโครงการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ สําหรับ ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือชดเชยส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบ้ียรับตามแผนวิสาหกิจของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
กับรายได้ดอกเบ้ียรับจากโครงการ เป็นระยะเวลา 6 ปี วงเงินรวม 3,876.65 ล้านบาท ให้เป็นไปตามความเห็นสํานัก
งบประมาณ ทั้งน้ี ให้กระทรวงการคลังติดตามการดําเนินโครงการบ้านล้านหลังอย่างใกล้ชิด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดหน้ี
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non – Performimg Loans : NPLs) เพ่ิมขึ้นในระบบ รวมท้ังกํากับให้ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์พิจารณาการอนุมัติสินเช่ือด้วยความละเอียดรอบคอบ เหมาะสม โดยคํานึงถึงการให้สินเช่ือแก่ผู้กู้ที่ยังไม่มีที่
อยู่อาศัยมาก่อนเป็นลําดับแรก เพ่ือสร้างโอกาสและสนับสนุนประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยได้มี
กรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึง และเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนกับการอนุมัติสินเช่ือในโครงการให้ความ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ให้มีที่อยู่อาศัยในลักษณะเดียวกันกับที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเห็นชอบไว้ก่อนหน้าน้ี เช่น 
โครงการบ้านประชารัฐ และโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ เป็นต้น   
   2. เห็นชอบให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์แยกบัญชีมาตรการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย (Post Finance) 
เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล (Public Service Account : PSA) และไม่นับรวมหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(Non – Performimg Loans : NPLs) ที่เกิดจากการดําเนินโครงการเฉพาะกรณีที่ผู้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 
บาท และมีการผ่อนปรนเกณฑ์ด้านรายได้ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขโครงการในการคํานวณตัวช้ีวัดด้าน
ความสามารถในการบริหาร NPLs เป็นตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมทั้งให้สามารถนํา
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฯ บวกกลับกําไรสุทธิเพ่ือการคํานวณโบนัสพนักงานได้  
  3. เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการแล้ว ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะหน่วยงานของ
รัฐผู้ดําเนินโครงการจัดทําประมาณการต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการที่รัฐจะต้องรับภาระทั้งหมดสําหรับ
กิจกรรม มาตรการหรือโครงการ และแจ้งให้คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐและกระทรวงการคลัง
ทราบ และเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เสนอรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีและ
เปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  โครงการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
ที่กระทรวงการคลังเสนอมาในครั้งน้ี เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชนให้สามารถเข้าถึงสินเช่ือของธนาคาร
พาณิชย์และจัดซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย (Post Finance) ที่มีราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท เป็นของตนเอง โดย
มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ กลุ่มคนวัยทํางานหรือประชาชนที่กําลัง
เริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการมีภาระค่าใช้จ่ายเกินตัว โดย ธอส. สนับสนุนสินเช่ือที่อยู่อาศัย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษและเงื่อนไขการให้สินเช่ือที่ผ่อนปรนตามนโยบายรัฐบาล วงเงินโครงการรวมท้ังสิ้น 50,000 
ล้านบาท วงเงินต่อรายสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ระยะเวลากู้ยืม 40 ปี อัตราดอกเบ้ียคงที่ร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วง 
5 ปีแรก สําหรับผู้กู้ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท หรือดอกเบ้ียคงที่ร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วง 3 ปีแรก สําหรับผู้
กู้ที่มีรายได้ต่อเดือนเกิน 25,000 บาท รวมถึงการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับผู้กู้ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 
25,000 บาท อีกทั้งในกรณีที่ผู้กู้มีเอกสารแสดงรายได้เพ่ือคํานวณความสามารถในการกู้ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถ
แสดงหลักฐานที่มาของรายได้ได้  ธอส. ได้กําหนดให้มีนโยบายที่จะผ่อนปรนพิเศษให้ เช่น กรณีที่ไม่มีหลักฐานทาง
การเงินเน่ืองจากประกอบอาชีพอิสระ และมีรายได้ตํ่ากว่าเดือนละ 25,000 บาท ให้ผู้กู้นําเอกสารหลักฐานรายได้และ
รายจ่ายค่าเช่าบ้านหรือการผ่อนชําระเงินดาวน์ไม่น้อยกว่า 12 เดือนมาประกอบการย่ืนกู้ได้ หรือกรณีที่ไม่สามารถ
แสดงหลักฐานที่มาของรายได้ได้ ก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน (โครงการที่ให้ความรู้
และคําปรึกษาเก่ียวกับการเข้าถึงสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย) เพ่ือออมเงินอย่างสมํ่าเสมอไม่น้อยกว่า 9 เดือน และสามารถ
มาขอกู้ในภายหลังได้เช่นกัน โดย ธอส. จะพิจารณาสมุดบัญชีเงินฝากหรือเอกสารในการจ่ายค่าเช่าบ้านหรือผ่อนชําระ
ค่าสินค้า เพ่ือนํามาคํานวณและพิจารณาความสามารถในการผ่อนชําระหน้ี ซึ่งโดยปกติหากคนที่มีรายได้น้อยนําสมุด
บัญชีเงินฝากไปย่ืนกู้ธนาคารพาณิชย์อาจถูกปฏิเสธสินเช่ือได้ เน่ืองจากไม่มีหลักฐานทางการเงินที่ชัดเจน ดังน้ัน การ
ผ่อนปรนพิเศษของ ธอส. ในลักษณะน้ี จึงถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
ง่ายย่ิงขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยให้ประชาชนได้มีบ้านเป็นของตนเอง และมีความ
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมที่มุ่งเน้นสร้างความเป็นธรรมและ                 
ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 
20.  เรื่อง  มาตรการปรบัสมดุลน้าํมันปาลม์ในประเทศ 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่กระทรวงการคลัง
อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการเร่งรัดส่งออกนํ้ามันปาล์มดิบ ปี 2561 ตามมาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาล์ม ปี 2561 ในกรอบวงเงิน 
525,000,000 บาท โดยให้กรมการค้าภายในพิจารณาทบทวนการกําหนดปริมาณ เป้าหมาย และวงเงินค่าใช้จ่ายให้
เหมาะสมสอดคล้องกับระยะเวลาในการดําเนินการโครงการ รวมทั้งดําเนินการและตรวจสอบให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการ โครงการเร่งรัดการส่งออกนํ้ามันปาล์มดิบ ปี 2561 ตามมาตรการปรับสมดุลนํ้ามัน
ปาล์มในประเทศ ที่คณะอนุกรรมการเพ่ือบริหารจัดการปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์มด้านการตลาดมีมติเห็นชอบเม่ือ
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 โดยเฉพาะการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการและหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ให้
ครบถ้วนถูกต้องทุกขั้นตอน  
   สําหรับการกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายขอให้กรมการค้าภายในปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น เพ่ือแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559 ข้อ 3 ที่กําหนดว่าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
เพ่ือแก้ไขหรือเยียวยา ตามหลักมนุษยธรรมในความเดือดร้อนเสียหายทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประชาชนหรือของ
ผู้ประสบภัยอันเป็นสาธารณภัย ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทําให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ในกรณีที่การขอ
ใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางในลักษณะงบดําเนินการ ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมอัตรา
ค่าใช้จ่ายก่อน แล้วขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณอีกครั้งหน่ึง ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
   มาตรการปรับสมดุลน้ํามันปาล์มในประเทศ สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
   1. การใช้น้าํมันปาล์มดิบในการผลิตกระแสไฟฟา้ 
    1.1   วิธีการ  กระทรวงพลังงาน (พน.) โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) รับซื้อนํ้ามันปาล์มดิบจากพ้ืนที่แหล่งผลิตที่สําคัญ เช่น กระบ่ี  สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นต้น  เพ่ือนําไปใช้ผลิต
กระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    1.2   เป้าหมาย กฟผ. รับซื้อนํ้ามันปาล์มดิบ จํานวน 160,000 ตัน ภายในระยะเวลา            
2 – 3 เดือน เพ่ือนําไปเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 576 ล้านหน่วย 
    1.3   วงเงินชดเชยส่วนต่าง  กฟผ. ขอรับเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างต้นทุนการผลิต
กระแสไฟฟ้าโดยใช้นํ้ามันปาล์มดิบเป็นเช้ือเพลิงกับรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า ในวงเงิน 525ล้านบาท 
    1.4   ระยะเวลารับซ้ือน้ํามันปาล์มดิบ  พฤศจิกายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562              
(รวมระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)  
    1.5   ระยะเวลาโครงการ พฤศจิกายน 2561 – พฤษภาคม 2562 
    1.6   ประมาณการจ่ายจากงบกลางฯ  

 
                                       หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2561 ปี 2562
รวม 

ธันวาคม มกราคม  กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 
-  -  175 175 175 -  525
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   1.7  หน่วยงานดําเนนิการ กฟผ. 
    1.8  หน่วยงานเบิกจ่ายเงิน กรมการค้าภายใน 
                         1.9  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    (1)   ปริมาณสต็อกนํ้ามันปาล์มดิบส่วนเกินในระบบลดลงไม่น้อยกว่า 160,000 ตันส่งผล
ให้ปริมาณการผลิตนํ้ามันปาล์ม ความต้องการใช้และสต็อกนํ้ามันปาล์มในประเทศอยู่ในระดับสมดุล 
    (2)   ราคาผลปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์มหลังดําเนินมาตรการปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ราคาก่อนดําเนินมาตรการและมีเสถียรภาพมากขึ้น 
    (3)   เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก ช่วยสร้างโอกาสและช่องทางการ
ส่งออกนํ้ามันปาล์มของไทยในระยาว 
   2.  การส่งออกน้ํามันปาล์มดิบ 
    2.1 วิธีการและวงเงินสนับสนุน คงหลักการตามมาตรการเดิมที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความ
เห็นชอบให้ พณ. ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็นในกรอบวงเงิน 525 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเร่งรัดส่งออกนํ้ามันปาล์มดิบ 
ปี 2561 ตามมาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาล์มในประเทศ  ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ส่งออกไม่เกินกิโลกรัม
ละ 1.75 บาท 
    2.2  กรอบระยะเวลาและเง่ือนไขราคา มอบคณะอนุกรรมการบริหารและกํากับดูแล
มาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาล์มในประเทศ ที่ กนป. แต่งต้ัง พิจารณาบริหารและกํากับดูแลให้สอดคล้องกับการ
อนุมัติงบกลางและสถานการณ์การผลิตการตลาดที่ปรับเปลี่ยนต่อไป 
    2.3 หน่วยงานดําเนินการ กรมการค้าภายใน 
    2.4 หน่วยงานเบิกจ่ายเงิน กรมการค้าภายใน  

ต่างประเทศ 
 
21.  เรื่อง  รายงานผลการประชุมการพิจารณากําหนดสิทธิการตรวจลงตราเพ่ือการท่องเท่ียว: สิทธิขอรับการ
ตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival – VoA) และสิทธิการยกเว้นการ
ตรวจลงตราเพื่อการท่องเท่ียว พํานักได้ไม่เกิน 30 วัน (ผ.30) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมติที่ประชุมส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง เรื่อง การพิจารณากําหนดสิทธิการ
ตรวจลงตราเพ่ือการท่องเที่ยว: สิทธิขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on 
Arrival – VoA) และสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราเพ่ือการท่องเที่ยว พํานักได้ไม่เกิน 30 วัน (ผ.30) เมื่อวันที่  
8 สิงหาคม 2560 และ 26 เมษายน 2561 ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  
  1. กําหนดให้สิทธิขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VoA) 
เพ่ิมเติม แก่คนชาติของเม็กซิโก วานูอาตู นาอูรู และจอร์เจีย 
  2. กําหนดให้สิทธิ ผ.30 แก่คนชาติลัตเวีย ลิทัวเนีย อันดอร์รา ซานมารีโน ยูเครน มัลดีฟส์ และ
มอริเชียส 
  3. เห็นชอบการกําหนดรายช่ือประเทศท่ีได้รับสิทธิ ผ.30 และสิทธิ VoA เพ่ิมเติม โดยพิจารณา
ยกเว้นเรื่องหลักประติบัติต่างตอบแทนกรณีนาอูรู ลัตเวีย ลิทัวเนีย อันดอร์รา ซานมารีโน ยูเครน และเม็กซิโก 
  4. ยกเลิกการให้สิทธิ VoA แก่คนชาติโอมาน เช็ก ฮังการี โปแลนด์ ลิกเตนสไตน์ เอสโตเนีย 
สโลวีเนีย สโลวัก ลัตเวีย ลิทัวเนีย ซานมารีโน อันดอร์รา ยูเครน มัลดีฟส์ และมอริเชียส เน่ืองจากได้รับทั้งสิทธิ VoA 
และสิทธิ ผ.30 ให้เหลือเพียงสิทธิ ผ.30 ซึ่งเป็นสิทธิที่ดีกว่า VoA เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมือง ซึ่งโดยปกติจะอนุญาตให้พํานักตามสิทธิที่เหนือกว่า (ผ.30)  
  5 .  อนุมั ติมอบหมายใ ห้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่ เ ก่ี ยวข้องจัดทํ าประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดรายช่ือประเทศที่คนชาติจะขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจ
คนเข้าเมือง (VoA) เพ่ือปรับปรุงรายช่ือประเทศที่ได้รับสิทธิ VoA ทั้งหมด โดยจะเพ่ิมรายช่ือประเทศเม็กซิโก วานูอาตู 
นาอูรู จอร์เจีย ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับสิทธิ VoA และไม่บรรจุรายช่ือ 15 ประเทศที่ได้รับสิทธิ VoA ซ้ําซ้อนกับ ผ.30 
ได้แก่ โอมาน เช็ก ฮังการี โปแลนด์ ลิกเตนสไตน์ เอสโตเนีย สโลวีเนีย สโลวัก ลัตเวีย ลิทัวเนีย ซานมารีโน อันดอร์รา 
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ยูเครน มัลดีฟส์ และมอริเชียส ในประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ฉบับใหม่ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มี
ผลบังคับใช้ต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กต. รายงานว่า ข้อมูลเก่ียวกับสิทธิ VoA และการยกเว้นการตรวจลงตราประเภทต่าง ๆ ในปัจจุบัน 
มีดังน้ี 
  1. สิทธิ VoA สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของประเทศตามที่
ระบุในประกาศกระทรวงมหาดไทย กําหนดรายช่ือประเทศที่คนชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว 
สามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองที่กําหนดไว้ โดยอนุญาตให้พํานักใน
ราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 15 วัน ปัจจุบันประเทศไทยให้สิทธิ VoA แก่ 29 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ (ไต้หวัน) 
  2. สิทธิ ผ.30 เป็นมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราฝ่ายเดียวของไทย สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง
หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของประเทศตามที่ระบุในประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเข้ามาในประเทศไทย
เพ่ือการท่องเที่ยว จะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและอนุญาตให้พํานักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน ปัจจุบัน
ประเทศไทยให้สิทธิ ผ.30 แก่ 48 ประเทศ และ 1 เขตบริหารพิเศษ (ฮ่องกง)  
  3. สิทธิตามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ได้ทํา
ความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรากับไทยซึ่งถือหนังสือเดินทางตามประเภทท่ีระบุไว้ใน                 
ความตกลงฯ (ทูต ราชการ หรือธรรมดา) สามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา โดย
จะได้รับอนุญาตให้พํานักตามระยะเวลาที่ระบุไว้ตามความตกลง คือ 14 วัน 30 วัน หรือ 90 วัน ทั้งน้ี ปัจจุบัน
ประเทศไทยได้จัดทําความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการกับ 54 ประเทศ 
และ 2 เขตบริหารพิเศษ (ฮ่องกงและมาเก๊า) และความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง
ธรรมดากับ 11 ประเทศ และ 2 เขตบริหารพิเศษ (ฮ่องกงและมาเก๊า)  
 
22. เรื่อง การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับสาธารณรัฐซูดาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 

 1. เห็นชอบรับรองการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Security Council: UNSC) ที่ 2418 (ค.ศ. 2018) และที่ 2428 (ค.ศ. 2018)  

 2. กรณีที่ UNSC ได้ออกข้อมติเพ่ือคงไว้ซึ่งมาตรการลงโทษเกี่ยวกับสาธารณรัฐซูดานเป็นประจําทุก
ปี  และเน้ือหาของข้อมติใหม่มิได้เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ ของมาตรการลงโทษท่ีมีอยู่เดิม เห็นชอบให้ กต.ดําเนินการ
ไปได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และหากกรณีที่ UNSC จะรับรองข้อมติเพ่ือเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
หรือยกเลิกมาตรการลงโทษกรณีสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน เห็นชอบให้ กต. เสนอเรื่องที่มีการเปล่ียนแปลงสาระสําคัญ
หรือยกเลิกมาตรการลงโทษดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
  3. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการคลัง (กค.) 
กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) สํานักข่าวกรอง
แห่งชาติ (สขช.) สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) และธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ถือปฏิบัติและปรับปรุงฐานข้อมูลเก่ียวกับมาตรการลงโทษสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน โดยเฉพาะรายช่ือบุคคลและ
อ ง ค์ ก ร ที่ ต้ อ ง ถู ก ม า ต ร ก า ร ล ง โ ท ษ ใ ห้ ทั น ส มั ย ต า ม ข้ อ มู ล เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ 
(https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2206) และแจ้งผลการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องให้ กต. 
ทราบ เพ่ือประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป ทั้งน้ี สหประชาชาติจะปรับปรุงรายช่ือบุคคลและองค์กรที่
ถูกมาตรการลงโทษภายใต้หัวข้อ “Sanctions List Materials” เป็นระยะ 
 
23.  เรื่อง การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติกับสาธารณรัฐมาลี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรับรองการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Security Council: UNSC) ที่ 2432 (ค.ศ. 2018) เกี่ยวกับสาธารณรัฐมาลี โดย 
UNSC ได้ออกข้อมติเพ่ือคงไว้ซึ่งมาตรการลงโทษสาธารณรัฐมาลี และเน้ือหาของข้อมติมิได้เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
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ของมาตรการลงโทษท่ีมีอยู่เดิม จึงให้ดําเนินการตามข้อมติดังกล่าว จนกว่า UNSC จะรับรองข้อมติเพ่ือเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญหรือยกเลิกมาตรการลงโทษกรณีสาธารณรัฐมาลี ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  โดยมอบหมายให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สํานักงานอัยการสูงสุด 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) สํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสํานักงานตรวจคนเข้า
เมือง ถือปฏิบัติและปรับปรุงฐานข้อมูลเก่ียวกับรายช่ือบุคคลและองค์กรที่ถูกมาตรการห้ามเดินทางและอายัด
ทรัพย์สินให้เป็นไปตามรายการล่าสุด เพ่ือดําเนินมาตรการห้ามเดินทางและอายัดทรัพย์สิน ตามข้อมูลเว็บไซต์ของ
สหประชาชาติ (https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2374)  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กต. รายงานว่า สถานการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในสาธารณรัฐมาลียังคงดําเนินอยู่ UNSC 
จึงได้รับรองข้อมติที่ 2432 (ค.ศ. 2018) ซึ่งมีสาระสําคัญเป็นการคงมาตรการการห้ามเดินทางและการอายัดทรัพย์สิน
ต่อสาธารณรัฐมาลีตามที่ระบุไว้ในข้อมติที่ 2374 (ค.ศ. 2017) ตลอดจนข้อยกเว้นที่เก่ียวข้องออกไปจนถึงวันที่ 31 
สิงหาคม 2562  ทั้งน้ี ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติ จึงมีพันธกรณีที่จะต้องดําเนินการตามข้อมติ 
UNSC ดังกล่าว ซึ่งมีผลผูกพันไทยอย่างครบถ้วน โดยให้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายภายในของไทยและ
พันธกรณีระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
24. เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรึกษาหารือและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการ
ต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรึกษาหารือและความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐ
โมซัมบิก และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึก
ความเข้าใจ ฯ  ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ    
  ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อ            
การดําเนินความสัมพันธ์ แต่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. สามารถดําเนินการ
ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี และ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยและโมซัมบิก โดยจะส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ประเด็นความร่วมมือทวิภาคี ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน ตลอดจนประเด็นในระดับ
ภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ  โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ลงนาม โดยจะ
มีผลบังคับใช้จนกว่าภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะแจ้งบอกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน 
  โมซัมบิกเป็นแหล่งลงทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุดของไทยในภูมิภาคแอฟริกา โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 6.5 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการลงทุนขนาดใหญ่ใน 3 สาขา แก่ (1) สาขาพลังงาน (2) สาขาการท่องเที่ยว และ                
(3) สาขาโครงสร้างพ้ืนฐาน นอกจากน้ี โมซัมบิกยังเป็นตลาดข้าวที่สําคัญของไทย มีปริมาณนําเข้ากว่า 400,000                
ตันต่อปี เป็นอันดับที่ 5 ของภูมิภาคแอฟริกา และอันดับที่ 8 ของโลก รวมทั้งยังเป็นแหล่งวัตถุดิบอัญมณีที่สําคัญที่สุด
ของไทย 
 
25.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัยและร่างข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อ
การโยกย้ายถ่ินฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย (Global Compact on Refugees – 
GCR) และร่างข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ ( Global 
Compact for Safe, Orderly and Regular Migration – GCM) ที่ผ่านกระบวนการเจรจาแล้ว หากมีความ
จําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมีการรับรอง ให้คณะผู้แทนไทยสามารถดําเนินการได้โดยไม่
ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
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  2. อนุมัติให้คณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 73 ร่วมรับรอง GCR ซึ่งจะมี
การพิจารณาพร้อมกับข้อมติประจําปีเรื่องสํานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยฯ ในช่วงการประชุมสมัชชาฯ ที่นครนิวยอร์ก 
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 
  3. อนุมัติให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมระดับสูงระหว่างรัฐเพ่ือรับรอง GCM  ระหว่างวันที่ 
10 – 11 ธันวาคม 2561 ที่เมืองมาร์ราเกช ราชอาณาจักรโมร็อกโก ร่วมรับรอง GCM ในระหว่างการเข้าร่วมประชุม
ดังกล่าว 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย (Global Compact on Refugees – GCR) เป็น
เอกสารที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยระบุรายละเอียดแนวทางการตอบสนองการเคลื่อนย้ายขนาดใหญ่ของผู้ลี้ภัย
อย่างครอบคลุมและคาดการณ์ได้ และให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศและชุมชนผู้รับผู้ลี้ภัยบนพ้ืนฐานของ
หลักการความร่วมมือระหว่างประเทศ (International cooperation) และหลักการการแบ่งเบาภาระและความ
รับผิดชอบ (burden – and responsibility - sharing) ที่เป็นธรรมมากย่ิงขึ้น โดยระบุวัตถุประสงค์ 4 ประการ 
ได้แก่ (ก) ลดแรงกดดันที่มีต่อประเทศผู้รับ (ข) ยกระดับศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของผู้ลี้ภัย (ค) เพ่ิมช่องทางใน
การไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม และ (ง) สนับสนุนเง่ือนไขต่าง ๆ ในประเทศต้นทางเพื่อการส่งกลับอย่าง
ปลอดภัยและมีศักด์ิศรี  
  2. ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถ่ินฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ ( Global 
Compact for Safe, Orderly and Regular Migration – GCM) เป็นเอกสารที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดย
ระบุรายละเอียดแนวทางบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของไทย โดยเฉพาะเมื่อคํานึงถึงการเป็นประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของไทย  
 
26. เรื่อง การขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีกระบวนการโคลัมโบ             
ครั้งที่ 6  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของรัฐมนตรีแรงงานกระบวนการโคลัมโบทั้ง             
3 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างปฏิญญากระบวนการโคลัมโบระดับรัฐมนตรี (Colombo Process Ministerial Declaration) 
2) ร่างเอกสารแนวคิดเก่ียวกับการจัดต้ังคณะกรรมการประสานงานกระบวนการโคลัมโบ (Concept note on 
formation of a CP Coordination Committee : CP CC) และ 3) ร่างประเด็นสาระสําคัญเพ่ือข้อตกลงระดับ               
ทวิภาคีด้านแรงงาน (Essential elements for a bilateral labour agreement) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ดังกล่าว ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวง
แรงงานสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ 
  สาระสําคัญของร่างเอกสารผลลัพธ์ดังกล่าวสรุป ดังน้ี 
  1. ร่างปฏิญญากระบวนการโคลัมโบระดับรัฐมนตรี (Colombo Process Ministerial 
Declaration) ประกอบด้วย 
   1) ความคืบหน้าการดําเนินงานของประเด็นหลักความร่วมมือใน 5 สาขาภายใต้
กระบวนการโคลัมโบ และการดําเนินงานต่อไป ซึ่งได้แก่ 
    ก. กระบวนการยอมรับทักษะฝีมือและคุณวุฒิ ซึ่งมีจีน อัฟกานิสถาน อินเดีย 
อินโดนีเซีย และปากีสถานเป็นสมาชิก โดยศรีลังกาทําหน้าที่ประธาน 
    ข. การจัดให้มีการจัดหางานที่มีจริยธรรม ซึ่งมีเนปาล ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย 
และเวียดนามเป็นสมาชิก โดยบังกลาเทศทําหน้าที่ประธาน 
    ค. การอบรมก่อนการเดินทางไปทํางานในต่างประเทศและการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งซึ่งมีบังกลาเทศ อินโดนีเซีย ปากีสถาน ศรีลังกา และเวียดนามเป็นสมาชิก โดยฟิลิปปินส์เป็นประธาน 
    ง. การส่งเสริมเรื่องการส่งเงินกลับภูมิลําเนาอย่างปลอดภัยและลดค่าใช้จ่ายใน 
การส่งเงินกลับ ซึ่งมีบังกลาเทศ เนปาล ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา และเวียดนามเป็นสมาชิก โดยปากีสถานเป็นประธาน 
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    จ. การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน ซึ่งมีอัฟกานิสถาน จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์ เป็นสมาชิก โดยไทยเป็นประธาน 
    รวมถึงประเด็นหลักความร่วมมือในอีก 4 สาขาเพ่ิมเติม ได้แก่ สุขภาพและการ
โยกย้ายถิ่นฐาน การปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) ที่เก่ียวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐาน การส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานหญิง และการสนับสนุนแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานของกงสุล 
 2) การพิจารณารับรองข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยเป็น
ระเบียบและปกติ ซึ่งเป็นกรอบแผนงานเพ่ือบริหารจัดการเร่ืองการโยกย้ายถิ่นฐาน (Global Compact for Safe, 
Orderly and Regular Migration: GCM) โดยเฉพาะในประเด็นที่เช่ือมโยงกับการดําเนินงานภายใต้ประเด็นหลัก
ความร่วมมือข้างต้น 
 3) สนับสนุนการทํางานของ Colombo Process Technical Support Unit (CPTSU)    
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะทํางานประเด็นหลักความร่วมมือทั้ง 5 สาขา 
 4) ส่งเสริมความร่วมมืออย่างต่อเน่ืองกับประเทศผู้ส่งและเวทีการเจรจาหารืออ่ืน รวมถึง
การเจรจาหารืออาบูดาบี และสหภาพยุโรป ฯลฯ  
  2. ร่างเอกสารแนวคิดเก่ียวกับการจัดต้ังคณะกรรมการประสานงานกระบวนการโคลัมโบ 
(Concept note on formation of a CP Coordination Committee : CP CC) มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
การประสานงานท่ีสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพของ Thematic Working Group (TAWG) ทั้ง 5 คณะ              
(ได้แก่ กระบวนการยอมรับทักษะฝีมือและคุณวุฒิ การจัดให้มีการจัดหางานที่มีจริยธรรม การอบรมก่อนการเดินทาง
ไปทํางานในต่างประเทศและการเสริมสร้างความเข้มแข็ง การส่งเสริมเรื่องการส่งเงินกลับภูมิลําเนาอย่างปลอดภัย 
และลดค่าใช้จ่ายในการส่งเงินกลับและการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน) เพ่ือให้การโยกย้ายถิ่นฐานด้านแรงงานเกิด
ประโยชน์ทั้งประเทศผู้ส่งและผู้รับแรงงาน  
  3. ร่างประเด็นสาระสําคัญเพื่อข้อตกลงระดับทวิภาคีด้านแรงงาน (Essential elements for a 
bilateral labour agreement) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางสําหรับประเทศสมาชิกกระบวนการโคลัมโบ ซึ่งเป็น
ประเทศผู้ส่งแรงงานในการจัดทําข้อตกลงทวิภาคีด้านการจัดส่งแรงงานกับประเทศผู้รับแรงงาน เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การโยกย้ายด้านแรงงานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบและเป็นปกติ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
   

แต่งต้ัง 
 
27. เรื่ อง  ขอรับโอนข้าราชการเพื่อแต่ง ต้ังให้ ดํารงตําแหน่งผู้ ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี                
(สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอํานวยชัย 
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักนายกรัฐมนตรี และ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง โดยผู้มีอํานาจสั่ง
บรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนด้วยแล้ว  
 
28. เรื่อง ขอรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอรับโอน นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ รอง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง รอง
เลขาธิการ ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง
เป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนข้าราชการดังกล่าว  
 
29. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอรับโอน นายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จํานง 
เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต             
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ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทน
ตําแหน่งที่ว่างเนื่องจากผู้ครองตําแหน่งเดิมเกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี การแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศ
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ  
 
30. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศ 
จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นางสาวมรกต ศรีสวัสด์ิ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ให้ ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทตู สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย  
   2. นางสาวพัชรี พุ่มพชาติ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่
ว่างเน่ืองจากผู้ครองตําแหน่งเดิมเกษียณอายุราชการ ซึ่งการแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศดังกล่าวได้รับ
ความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ  
 
31. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
    1. นายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดํารงตําแหน่ง 
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
  2. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่ง               
ที่ว่าง  
 
32. เรื่อง เสนอขอแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) 
เสนอแต่งต้ัง นายนที ขลิบทอง ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป  
 
33. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะ จํานวน 3 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารง
ตําแหน่งครบวาระสามปี ดังน้ี  
  1. นางชลัยพร อมรวัฒนา ผู้เช่ียวชาญด้านการเงิน การคลัง การบริหารหน้ีสาธารณะ และ
การงบประมาณ  
   2. นายชโยดม สรรพศรี ผู้ เ ช่ียวชาญด้านการเงิน การคลัง การบริหารหน้ีสาธารณะ และ
การงบประมาณ  
  3. นายประสงค์ วินัยแพทย์ ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป  
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34. เรื่อง แต่งต้ังผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ แต่งต้ัง
ผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 5 คน แทนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ ดํารงตําแหน่งครบวาระสี่ ปี ดังน้ี 1. นางเสาวนีย์ ประทีปทอง 2. นางธิดา ศรีไพพรรณ์                
3. ศาสตราจารย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี 4. นายเฉลิม อินทชัยศรี 5. นายมงคล สุมาลี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 
2561 เป็นต้นไป 
 
35. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังประธาน
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รวม 7 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการ
เดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสองปี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ดังน้ี  
   1. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง (ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  ประธาน
กรรมการ  
   2. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ  
  3. นายอนุพร อรุณรัตน์ กรรมการ  
  4. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ กรรมการ  
  5. นายประสิทธ์ิ วังภคพัฒนวงศ์ กรรมการ  
  6. นางนวลพรรณ ล่ําซํา (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ  
  7. นางภัทรพร วรทรัพย์ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) กรรมการ  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป 
 
36. เรื่อง แต่งต้ังผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้แทน
กระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง แทน นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้แทน
กระทรวงการคลังเดิมที่ลาออก เน่ืองจากเกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป  
 
 

........................... 
 
  
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 


