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เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
วาระที่ 8 การจ่ายค่าชดเชย  เยียวยา ค่าที่ดิน  ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่ไม่มี 

เอกสารสิทธิในพื้นที่บ้านเมาะหลวง  ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับการอพยพของราษฎรบ้านห้วยคิง อําเภอแม่เมาะ จังหวัด
ลําปาง    

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบจ่ายค่าชดเชย  เยียวยา ค่าที่ดิน  ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ
ในพ้ืนที่บ้านเมาะหลวง  ซึ่งเป็นพ้ืนที่รองรับการอพยพของราษฎรบ้านห้วยคิง อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง โดยใช้
งบประมาณ จํานวน 72,800,561 บาท จากวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติหลักการไว้แล้ว  ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 จํานวน 2,970,500,000 บาท ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จํานวน 2,452,500,000 บาทคงเหลือ 518,000,000 บาท 
ซึ่งวงเงินที่เหลือดังกล่าวสามารถนํามาจ่ายเป็นค่าชดเชยได้  
  2. ในกรณีที่ในอนาคต  หากราษฎรในพ้ืนที่ตําบลบ้านดง นาสัก จางเหนือ แม่เมาะ และสบป้าด 
อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เกิดปัญหาหรือ 
ความเดือดร้อนที่เกี่ยวข้องกับการอพยพราษฎรจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้ กฟผ. ใช้งบประมาณ
จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพ่ือนํามาใช้แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. ในการดําเนินการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ระหว่างปี 2521 
-  2549 มีการอพยพราษฎรในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ให้ไปอยู่ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ แล้ว
จํานวน  6 ครั้ง โดยมีราษฎรกลุ่มหน่ึงถูกอพยพไปบริเวณบ้านเมาะหลวงหมู่ที่ 8 เน้ือที่ 1 ไร่ 3 งาน แต่เน่ืองจาก
ราษฎรกลุ่มน้ีอ้างว่าพ้ืนที่ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ  จึงได้บุกรุกเข้าไปทําประโยชน์ในพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณใกล้เคียงเนื้อที่ประมาณ 590 ไร่ ต่อมาในปี 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใน
หลักการให้อพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน รวมถึงราษฎรบ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 ด้วย โดยให้อพยพไปบริเวณบ้านเมาะหลวง 
หมู่ที่ 8 ตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง  ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เน้ือที่ 590 ไร่ ข้างต้น 
(คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้ความเห็นชอบการใช้พ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว) ซึ่งมี
ราษฎรจํานวน 63 ราย จากการอพยพครั้งก่อนหน้าน้ีได้เข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่  ทําให้ไม่
สามารถดําเนินการอพยพราษฎรบ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 ให้เข้าไปอาศัยในพ้ืนที่รองรับดังกล่าวได้  โดยราษฎรจํานวน 
63 รายน้ีได้ร้องขอต่อทางราชการว่า หากจะเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่แปลงดังกล่าว  ขอให้ทางราชการชดเชย 
เยียวยา ค่าที่ดินต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรฐานราคาของกรมชลประทานเช่นเดียวกันกับราษฎร  
5 หมู่บ้านที่จะขออพยพตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556  
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  2. สําหรับการจ่ายค่าชดเชยแก่ราษฎรที่บุกรุก จํานวน 63 ราย ดังกล่าว คณะกรรมการ
อํานวยการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน พิจารณาแล้วมีมติให้จ่ายค่าชดเชย เยียวยา ค่าที่ดิน ต้นไม้ และสิ่ง ปลูกสร้าง 
โดยใช้หลักเกณฑ์และราคาประเมินในราคามาตรฐานของกรมชลประทานรอบบัญชีราคาประเมินปี 2556  
เป็นจํานวนเงิน 72,800,561 บาท กระทรวงพลังงานจึงนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบให้จ่าย
ค่าชดเชยฯ ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิในพ้ืนที่บ้านเมาะหลวง  ซึ่งเป็นพ้ืนที่รองรับการอพยพของราษฎร 
บ้านห้วยคิง  หมู่ที่ 6 อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง โดยใช้งบประมาณจํานวน 72,800,561 บาท จากกรอบ
งบประมาณวงเงินรวม 2,970,500,000 บาท ที่ได้รับอนุมัติหลักการไว้แล้วตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 
ตุลาคม 2556 ซึ่งมีเงินคงเหลือจํานวน  518,000,000 บาท    ทั้งน้ี หากในอนาคตมีราษฎรในพื้นที่ตําบล
บ้านดง  นาสัก จางเหนือ แม่เมาะ และสบป้าด อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปางซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ประกาศกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  เกิดปัญหาหรือความเดือดร้อนที่เก่ียวข้องกับการอพยพราษฎรจากการดําเนินงานของ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  เห็นควรให้ กฟผ. ใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพ่ือนํามาใช้แก้ไข
ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 14 ขออนุมัติงบกลาง ปี 2562 รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 

สําหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ําและเพิ่มน้ําต้นทุน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับ
ปริมาณน้ําในฤดูฝน พ.ศ. 2562  

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 1,226.0505 ล้านบาท สําหรับใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพ่ิมแหล่งเก็บกักนํ้าและเพ่ิมนํ้าต้นทุน  เพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณนํ้าใน
ฤดูฝน พ.ศ. 2562 ตามที่สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ โดยรายละเอียดของแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  สาระสําคัญ  
  1. สทนช. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ได้เล็งเห็น
ถึงความสําคัญการแก้ไขปัญหาตามมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและรับมือความเสี่ยงขาดแคลนน้ําฤดูแล้งปี 
2561/2562 เป็นการเร่งด่วน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเผชิญเหตุและได้ดําเนินการเพ่ือบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งในภาวะวิกฤติไปแล้วบางส่วน แต่ปรากฏว่ายังมีแผนงานโครงการที่จะต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน 
เพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รวมท้ังเป็นการเตรียมการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกักนํ้ารองรับ
ปริมาณนํ้าในฤดูฝนให้ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ สทนช. จึงได้เชิญ 10 หน่วยงานที่มีภารกิจด้านนํ้า 
ได้แก่ กรมชลประทาน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรนํ้า กรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประปาส่วนภูมิภาค กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก ร่วมกันหารือเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ช้ัน 2 สทนช. อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในแนวทางการ
พัฒนาแหล่งนํ้า โดยการขุดลอกเพิ่มความจุแหล่งนํ้าธรรมชาติ อ่างเก็บนํ้า และแหล่งนํ้าอ่ืน ๆ อีกทั้งได้เห็นชอบ
การกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนงานโครงการ เพ่ือกําหนดพ้ืนที่เป้าหมายและระยะเวลาดําเนินการ  
พร้อมทั้งได้รวบรวมแผนงานโครงการเพ่ิมแหล่งเก็บกักนํ้าและเพิ่มนํ้าต้นทุนจากทุกหน่วยงาน ที่จะต้องเร่ง
ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณและดําเนินการให้แล้วเสร็จโดย
เร่งด่วน   
  2. สทนช. ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมในเบ้ืองต้นของแผนงานโครงการที่ 
กรมชลประทาน  กรมพัฒนาที่ดิน   กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   การประปา
ส่วนภูมิภาค และกองทัพบก รวมทั้งให้หน่วยงานพิจารณาตรวจสอบสถานภาพความพร้อมตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณา และยืนยันแผนงานโครงการ พร้อมทั้งจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จัดส่งให้ สทนช. เพ่ือใช้ 
 





วาระ
เรื่องที่

เศรษฐกิจ-สังคม 8 การจ่ายค่าชดเชย  เยียวยา ค่าท่ีดิน  ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างในท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ท่ีไม่มีเอกสารสิทธิในพ้ืนท่ีบ้านเมาะหลวง  ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ
ของราษฎรบ้านห้วยคิง อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง

14 ขออนุมัติงบกลาง ปี 2562 รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จําเป็นสําหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพ่ิมแหล่งเก็บกักน้ําและ
เพ่ิมน้ําต้นทุน เพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ําในฤดูฝน 
พ.ศ. 2562 

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                  เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 
 
  วันน้ี (30 เมษายน 2562)  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างข้อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการลงทุนหาผลประโยชน์จากเงิน 
    และทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไป
    ตามมาตรฐาน พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความ
    ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับการฝึกอบรม 
    เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร หรือคณะบุคคล พ.ศ. ….  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความ
    ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับงานประดานํ้า 
    พ.ศ. ….  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบาง
    ประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และ
    แขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. และ 
    ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบาง
    ประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี และ 
    แขวงสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
    พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ  
  6.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
    ภูมิอากาศ  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
   

7.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเสียภาษีสลากบํารุงกาชาดไทย 
  8.  เรื่อง   การจ่ายค่าชดเชย  เยียวยา ค่าที่ดิน  ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่ไม่มีเอกสาร
    สิทธิในพ้ืนที่บ้านเมาะหลวง  ซึ่งเป็นพ้ืนที่รองรับการอพยพของราษฎรบ้านห้วยคิง 
    อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง    
  9.  เรื่อง   ขอยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 7 (2) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการ 
    อนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 เพ่ือการสํารวจปิโตรเลียม การผลิต 
    ปิโตรเลียม การเก็บรักษา การขนส่ง หรือกิจการอันเก่ียวเน่ืองกับการสํารวจหรือ
    ผลิตปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม  
  10.  เรื่อง   ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอเอ็ม เพ่ือต่ออายุประทานบัตรทํา
    เหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจํากัด อุดมศิลา ที่จังหวัดสระบุรี 
  11.  เรื่อง   การทบทวนมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เรื่อง  
    ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า 
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  12.  เรื่อง   แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 -2580 (PDP2018)  
  13.  เรื่อง   การจัดเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวน 
    รอบนอก กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค  
    ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน 
  14.  เรื่อง  ขออนุมัติงบกลาง ปี 2562 รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น  
    สําหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพ่ิมแหล่งเก็บกักนํ้าและเพ่ิมนํ้าต้นทุน เพ่ือ 
    บรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณนํ้าในฤดูฝน พ.ศ. 2562  
  15.  เรื่อง   มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562  
 

ต่างประเทศ 
   

16.   เรื่อง   ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและยูเนสโกเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการ
   ระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม ครั้งที่ 26 การประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่า
   ด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 และประชุมเชิง
   วิชาการว่าด้วยนัยทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และ 
   เทคโนโลยีและเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

  17.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการ 
    ธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 22 
  18.  เรื่อง   ขออนุมัติความเห็นชอบต่อร่างเอกสารรายงานการประชุมประจําปีของหัวหน้าฝ่าย
    ความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 3 
  

แต่งต้ัง 
   

19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
   ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  

  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  21.  เรื่อง  ขอรับโอนข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ย.ป.  
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้อํานวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอน 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนตําแหน่งที่ว่าง  
  25.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร 
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  

**************** 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างขอ้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรพัย์สินของกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างข้อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการลงทุนหาผลประโยชน์
จากเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ตามที่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กองทุนเพ่ือ    
ความเสมอภาคทางการศึกษารับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ            
ธนาคารแห่งประเทศไทย ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
   สาระสําคัญของร่างข้อกําหนด  
   1. กําหนดให้การลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของ กสศ. ต้องคํานึงถึงความเสี่ยง           
ด้านสภาพคล่องทางการเงิน กระทําด้วยความระมัดระวัง โดยควรลงทุนในระดับที่มีความเสี่ยงตํ่าให้เกิดผลประโยชน์          
ตอบแทนที่เหมาะสม   
   2. กําหนดกิจการการลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของ กสศ. ที่อาจกระทําได้ เช่น           
ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้ของรัฐวิสาหกิจ ซื้อต๋ัวเงินคลัง ซื้อต๋ัว
สัญญาใช้เงินของสถาบันการเงินของรัฐ หรือของธนาคารพาณิชย์ หรือของเอกชนที่มีความมั่นคง โดยมีธนาคารเป็น
อาวัล และลงทุนในตราสารหนี้  ตราสารทุน กองทุนรวม ตามสัดส่วนที่คณะกรรมการอนุมัติ โดยมอบหมายให้           
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นผู้บริหารจัดการ เป็นต้น   
   3. ในระหว่างที่ยังไม่ได้นําเงินไปลงทุนตามข้อ 2. ให้นําเงินฝากไว้ที่ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ
ธนาคารพาณิชย์ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด และให้สํานักงานเสนอแผนงานการลงทุนต่อคณะอนุกรรมการโดยเร็ว  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน            
พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
   กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 2915 – 
2561 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5126 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความ
ปลอดภัย - สารมลพิษจากเคร่ืองยนต์ระดับที่ 7 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด           
120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย                
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน 
บุคลากร หรือคณะบุคคล พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร หรือคณะบุคคล พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
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คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วดําเนินการต่อไปได้   
   รง. เสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
พ.ศ. 2554 มาตรา 5 วรรคหน่ึง บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 8 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังน้ัน เพ่ือให้มี
มาตรฐานการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร หรือคณะบุคคล อันจะทําให้การดําเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เสนอร่าง
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร หรือคณะบุคคล 
พ.ศ. …. มาเพ่ือดําเนินการ  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
   1. กําหนดบทนิยาม คําว่า “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน” “บุคลากร” “คณะบุคคล” 
และ “หน่วยงานฝึกอบรม”  
   2. กําหนดให้นายจ้างต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร และคณะบุคคล
ได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานการฝึกอบรมที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง   
   3. กําหนดหลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรม โดยรายละเอียดของหลักสตูรการฝึกอบรมให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด  
   4. กําหนดวิธีการดําเนินการจัดฝึกอบรมสําหรับนายจ้างหรือหน่วยงานฝึกอบรม  
   5. กําหนดคุณสมบัติวิทยากรผู้ทําการฝึกอบรม  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย                
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับงานประดาน้ํา พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับงานประดานํ้า พ.ศ. …. ตามท่ี
กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
     สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง เป็นการกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับงานประดาน้ํา เพ่ือให้นายจ้างใช้เป็น
เกณฑ์ในการดําเนินการเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างที่ทํางานเกี่ยวกับงานประดานํ้าให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน ดังน้ี   
   1. กําหนดบทนิยาม “งานประดานํ้า” “นักประดานํ้า” “หัวหน้านักประดานํ้า” “พ่ีเลี้ยงนักประดา
นํ้า” และ “นักประดานํ้าพร้อมดํา” ฯลฯ  
   2. กําหนดให้กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับสําหรับงานประดาน้ําที่ทําในน้ําลึกต้ังแต่ 10 ฟุต แต่ไม่เกิน       
300 ฟุต  
   3. กําหนดให้นายจ้างมีหน้าที่แจ้งให้พนักงานตรวจความปลอดภัยในพ้ืนที่ที่มีการทํางานทราบ  
   4. กําหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างตรวจสุขภาพตามกําหนด   
   5. กําหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของลูกจ้างที่ปฏิบัติงานประดานํ้าในตําแหน่งต่าง ๆ   
   6. กําหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงาน การพัก และจัดให้มลีูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การแพทย์ พยาบาลใต้นํ้า การบริการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น รวมถึงอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง   
   7. กําหนดให้ลกูจ้างอาจปฏิเสธการทํางานหรือนายจ้างอาจสั่งให้หยุดการปฏิบัติงานใต้นํ้าในกรณีที่
อาจก่อให้เกิดอันตราย  
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   8. กําหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ในการจัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการ
บํารุงรักษาอุปกรณ์ดังกล่าว  
   9. กําหนดบทเฉพาะกาลให้นําผลการตรวจสุขภาพและจัดทําบัตรตรวจสุขภาพของลูกจ้างตาม
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับงานประดาน้ํา พ.ศ. 2548 มาใช้บังคับได้ต่อไป  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่
บางส่วนในท้องที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือ
บางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงหิรัญรูจี แขวงบางย่ีเรือ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา แขวง
คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุ่งพญาไท 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือ
ดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี และแขวง
สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เป็นการกําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่แขวงพญาไท แขวงสาม
เสนใน เขตพญาไท และแขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และในพ้ืนที่บางส่วนใน
ท้องที่แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือควบคุมสีของผนังอาคารและสีของหลังคาอาคารให้เป็นโทนสีเดียวกัน รวมทั้งความสูงของ
อาคาร เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม ทั้งน้ี เป็นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งคณะกรรมการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
6. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดําเนินงาน           
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
   เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ โดยเพ่ิมเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพ่ือให้การกําหนดนโยบายด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศครอบคลุมในมิติ                 
สาขาการจัดการนํ้า และเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  
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เศรษฐกิจ - สงัคม 
7. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเสียภาษีสลากบํารุงกาชาดไทย 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสภากาชาดไทยเสนอให้สภากาชาดไทย หรือเหล่ากาชาดจังหวัด 
หรือก่ิงกาชาดอําเภอซึ่งเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินแบ่ง หรือ
สลากกาชาดประจําปี 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือหารายได้มอบให้สภากาชาดไทย เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.5            
แห่งยอดราคาสลาก ซึ่งมีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่าย ตามข้อ 12 (4) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ได้ 
            สาระสําคัญของเร่ือง 
            สภากาชาดไทยรายงานว่า 
            1. สภากาชาดไทยได้กําหนดจัดงานกาชาดประจําปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 – 24 พฤศจิกายน 
2562 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณสวนลุมพินี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงกิจกรรมของสภากาชาดไทย ด้านการ
บริการทางการแพทย์ การบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การบริการโลหิตและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และเพ่ือหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย 
            2. การเล่นสลากกินแบ่งในบัญชี ข. หมายเลข 16 ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 
ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ข้อ 12 (4) 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2543) กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นสลากกินแบ่งที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือนํารายได้ไปใช้ในกิจการสาธารณกุศล โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเสียภาษีในอัตราร้อยละ 
0.5 แห่งยอดราคาสลากซึ่งมีผู้ซื้อก่อนหักรายจ่าย 
 
8. เรื่อง  การจ่ายค่าชดเชย  เยียวยา ค่าที่ดิน  ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิในพื้นที่บ้านเมาะ
หลวง  ซ่ึงเป็นพื้นที่รองรับการอพยพของราษฎรบ้านห้วยคิง อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบจ่ายค่าชดเชย  เยียวยา ค่าที่ดิน  ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิใน
พ้ืนที่บ้านเมาะหลวง  ซึ่งเป็นพ้ืนที่รองรับการอพยพของราษฎรบ้านห้วยคิง อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง โดยใช้
งบประมาณ จํานวน 72,800,561 บาท จากวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติหลักการไว้แล้ว  ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 จํานวน 2,970,500,000 บาท ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คาดว่าจะมี
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จํานวน 2,452,500,000 บาทคงเหลือ 518,000,000 บาท ซึ่งวงเงินที่เหลือดังกล่าวสามารถ
นํามาจ่ายเป็นค่าชดเชยได้  
  2. ในกรณีที่ในอนาคต  หากราษฎรในพ้ืนที่ตําบลบ้านดง นาสัก จางเหนือ แม่เมาะ และสบป้าด 
อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เกิดปัญหาหรือความ
เดือดร้อนที่เก่ียวข้องกับการอพยพราษฎรจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้ กฟผ. ใช้งบประมาณจาก
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพ่ือนํามาใช้แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. ในการดําเนินการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ระหว่างปี 2521 -  
2549 มีการอพยพราษฎรในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ให้ไปอยู่ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ แล้วจํานวน         
6 ครั้ง โดยมีราษฎรกลุ่มหน่ึงถูกอพยพไปบริเวณบ้านเมาะหลวงหมู่ที่ 8 เน้ือที่ 1 ไร่ 3 งาน แต่เน่ืองจากราษฎรกลุ่มน้ี
อ้างว่าพ้ืนที่ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ จึงได้ บุกรุกเข้าไปทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ
บริเวณใกล้เคียงเน้ือที่ประมาณ 590 ไร่ ต่อมาในปี 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้อพยพราษฎร          
5 หมู่บ้าน รวมถึงราษฎรบ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 ด้วย โดยให้อพยพไปบริเวณบ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8 ตําบลแม่เมาะ 
อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง  ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เน้ือที่ 590 ไร่ ข้างต้น (คณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้ความเห็นชอบการใช้พ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว) ซึ่งมีราษฎรจํานวน 63 ราย จากการ



 

 

 

7 

อพยพคร้ังก่อนหน้าน้ีได้เข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่  ทําให้ไม่สามารถดําเนินการอพยพราษฎรบ้าน
ห้วยคิง หมู่ที่ 6 ให้เข้าไปอาศัยในพื้นที่รองรับดังกล่าวได้  โดยราษฎรจํานวน 63 รายน้ีได้ร้องขอต่อทางราชการว่า 
หากจะเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่แปลงดังกล่าว  ขอให้ทางราชการชดเชย เยียวยา ค่าที่ดินต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้าง ตาม
มาตรฐานราคาของกรมชลประทานเช่นเดียวกันกับราษฎร 5 หมู่บ้านที่จะขออพยพตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 
ตุลาคม 2556  
  2. สําหรับการจ่ายค่าชดเชยแก่ราษฎรท่ีบุกรุก จํานวน 63 ราย ดังกล่าว คณะกรรมการอํานวยการ
อพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน พิจารณาแล้วมีมติให้จ่ายค่าชดเชย เยียวยา ค่าที่ดิน ต้นไม้ และสิ่ง ปลูกสร้าง โดยใช้
หลักเกณฑ์และราคาประเมินในราคามาตรฐานของกรมชลประทานรอบบัญชีราคาประเมินปี 2556 เป็นจํานวนเงิน 
72,800,561 บาท กระทรวงพลังงานจึงนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบให้จ่ายค่าชดเชยฯ ในที่ดินที่ไม่มี
เอกสารสิทธิในพ้ืนที่บ้านเมาะหลวง  ซึ่งเป็นพ้ืนที่รองรับการอพยพของราษฎรบ้านห้วยคิง  หมู่ที่ 6 อําเภอแม่เมาะ 
จังหวัดลําปาง โดยใช้งบประมาณจํานวน 72,800,561 บาท จากกรอบงบประมาณวงเงินรวม 2,970,500,000 บาท 
ที่ ไ ด้ รั บอ นุมั ติ หลั กการ ไว้ แล้ วตามม ติคณะรั ฐมนตรี เ มื่ อ วันที่  15  ตุ ล าคม  2556  ซึ่ ง มี เ งิ นคง เหลื อ                 
จํานวน  518,000,000 บาท ทั้งน้ี หากในอนาคตมีราษฎรในพ้ืนที่ตําบลบ้านดง  นาสัก จางเหนือ แม่เมาะ และสบ
ป้าด อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปางซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  เกิดปัญหาหรือความ
เดือดร้อนที่เก่ียวข้องกับการอพยพราษฎรจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  เห็นควรให้ กฟผ. ใช้งบประมาณ
จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพ่ือนํามาใช้แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว 
 
9. เรื่อง  ขอยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 7 (2) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน์ในเขต
ป่า พ.ศ. 2558 เพื่อการสํารวจปิโตรเลียม การผลิตปิโตรเลียม การเก็บรักษา การขนส่ง หรือกิจการอันเก่ียวเนื่อง
กับการสํารวจหรือผลิตปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ  ให้ยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 7 (2) 
แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 แก่บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอส
เซส (ประเทศไทย) จํากัด  ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 3/2546/60 เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถเป็นผู้ย่ืนขออนุญาตทํา
ประโยน์ในเขตป่า เพ่ือการสํารวจ ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง หรือกิจการอันเก่ียวเน่ืองกับการสํารวจหรือผลิตปิโตรเลียม
ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมต่อกรมป่าไม้ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  เรื่องน้ีกระทรวงพลังงานขอความเห็นชอบให้ยกเว้นหลักเกณฑ์เก่ียวกับคุณสมบัติของนิติบุคคลที่จะ
ขออนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่าเพ่ือการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม เน่ืองจากตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและ
การอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 กําหนดให้นิติบุคคลท่ีจะขออนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า ต้องไม่มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือประโยชน์ของคนต่างด้าว ซึ่งบริษัทผู้ขออนุญาตในครั้งน้ีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด จด
ทะเบียนจัดต้ังตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยต้ังแต่เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2539 โดยมีบริษัท
ต่างชาติ รวม 3 แห่ง เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด  จึงขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้ขอทําประโยชน์ในเขตป่าตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม โดยที่กฎกระทรวงดังกล่าวได้กําหนดให้คณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์
เรื่องคุณสมบัติได้ ในกรณีที่เห็นว่าการอนุญาตจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงกระทรวง
พลังงานพิจารณาแล้วเห็นว่า การอนุญาตดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 
เน่ืองจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมของบริษัทฯ เป็นการผลิตนํ้ามันดิบจากแหล่งในประเทศ  ส่งผลดีในการ
เสริมสร้างและรักษาความม่ันคงในการจัดหาพลังงานจากเช้ือเพลิงธรรมชาติ  ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรในประเทศให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการนําเข้าพลังงาน สร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐจากค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
รวมท้ังทําให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นและธุรกิจอันเก่ียวเน่ืองกับปิโตรเลียม  กระทรวงพลังงานจึงนําเสนอ
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คณะรัฐมนตรีพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติให้แก่บริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถขออนุญาตทําประโยชน์
ในเขตป่าเพ่ือการผลิตปิโตรเลียมได้ 
 
10. เรื่อง  ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 เอเอ็ม เพื่อต่ออายุประทานบัตรทําเหมืองแร่ของห้าง
หุ้นส่วนจํากัด อุดมศิลา ที่จังหวัดสระบุรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี 
  1. อนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอเอ็ม เพ่ือต่ออายุประทานบัตรทํา
เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ือทําปูนขาวและเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง และหินอุตสาหกรรมชนิด
หินดินดานเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ตามคําขอต่ออายุประทานบัตรที่ 3/2557 (ประทานบัตรที่ 32450/15795) 
ของห้างหุ้นส่วนจํากัด อุดมศิลา (หจก.อุดมศิลา) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 วันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2538 และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอและให้กระทรวงอุตสาหกรรม 
(กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่) รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
  2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่) กํากับให้ห้างหุ้นส่วน
จํากัด อุดมศิลา ดําเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป
ด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่า  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  อุดมศิลา ต้ังอยู่ที่ตําบลขุนโขลนอําเภอพระ
พุทธบาท  จังหวัดสระบุรี  ผู้ถือประทานบัตรชนิดเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ือทําปูนขาวและเพ่ือ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง  โดยได้รับอนุญาตประทานบัตรที่ 32450/15795  มีอายุ 10 ปี(ต้ังแต่วัน 21 ธันวาคม 2550) 
ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560) ซึ่งประทานบัตรดังกล่าวสิ้นอายุแล้ว จึงมีความประสงค์จะขออนุมัติขอผ่อนผันการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอเอ็ม  เพ่ือต่ออายุประทานบัตรทําเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้างและหินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานในพื้นที่เดิม  รวมเนื้อที่ 124-3-83 ไร่ ตามคําขอ
ประทานบัตรใหม่ที่ 3/2557 (โดยจะดําเนินการเพ่ิมเติมชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพ่ืออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ลงในประทานบัตรอีกชนิดหน่ึงต่อไป) ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติเห็นชอบต่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มของแปลงดังกล่าวแล้ว  และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  และรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด  เพ่ือเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปีละ 1 ครั้ง  ตลอดจนพ้ืนที่ดังกล่าว
ไม่เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์  ไม่เป็นพ้ืนที่ต้องห้ามสําหรับการทําเหมือง  การปิดประกาศ  การขอประทาน
บัตรไม่มีผู้ร้องเรียนคัดค้าน 
 
11. เรื่อง  การทบทวนมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เรื่อง  ขออนุมัติดําเนนิการ
ก่อสร้างอาคารพิพธิภัณฑ์ไม้มีค่า 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนหน่วยงานรับผิดชอบการเสนอขอตั้งงบประมาณการดําเนิน
โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินและหอประชุมอเนกประสงค์นานาชาติ  
ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. งบประมาณโครงการจัดสร้างหอประชุมอเนกประสงค์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  กรอบวงเงินจํานวน 4,206,064,156.07 บาทเน่ืองจาก สปน. ได้
มอบหมายให้กองทัพบก (ทบ.) เป็นหน่วยเบิกจ่ายแทน และ ทบ. ได้มีการก่อหน้ีผูกพันไว้แล้ว  เห็นควรมอบหมายให้  
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สปน. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการเสนอขอต้ังงบประมาณจํานวนดังกล่าวต่อไปจนครบวงเงินหรือการก่อสร้างแล้ว
เสร็จและมอบหมายให้ ทบ. ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลและใช้ประโยชน์หอประชุมอเนกประสงค์นานาชาติฯ 
เป็นหน่วยงานในการเสนอขอต้ังงบประมาณในการบริหารจัดการและบํารุงรักษารายปีต่อไป 
  2. งบประมาณโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรอบวงเงินจํานวน 2,078,237,443.93 
บาท ซึ่งประกอบด้วย  
   2.1 งบประมาณการก่อสร้างระยะที่ 1 กรอบวงเงินจํานวน 1,277,313,038.69 บาท  ซึ่ง
เป็นงบประมาณการก่อสร้างตัวอาคารและควบคุมงาน สปน.  ได้มอบหมายให้ ทบ. เป็นหน่วยเบิกจ่ายแทน และ ทบ. 
ได้มีการก่อหน้ีผูกพันไว้เรียบร้อยแล้วและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของกรมยุทธโยธาทหารบก  เห็นควรมอบหมายให้ สปน. 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการเสนอขอตั้งงบประมาณจํานวนดังกล่าวต่อไปจนกว่าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ ระยะที่ 1 
แล้วเสร็จ 
   2.2 งบประมาณการก่อสร้างระยะท่ี 2 กรอบวงเงินจํานวน 692,104,890.28 บาท 
ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างตกแต่งภายในสําหรับการแสดงองค์ความรู้งานจ้างควบคุมงาน จํานวน604,338,400 บาท  
และงบประมาณในส่วนสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตยกรรม จํานวน 87,766,490.28 บาท เห็นควรมอบหมายให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการเสนอขอต้ังงบประมาณ 
   2.3 งบประมาณการบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ฯ จํานวน 20,000,000 บาทเห็นควร
มอบหมายให้  ทส. ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลพิพิธภัณฑ์ฯ เสนอขอต้ังงบประมาณรายปีต่อไปภายหลังที่การ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  เดิมคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติ (2 กรกฎาคม 2557) อนุมัติในหลักการให้กองทัพบก (ทบ.) ดําเนิน
โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าฯ โดยมอบหมายให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณรองรับการดําเนินโครงการต่อไป  ซึ่งบัดน้ีคณะกรรมการบริหารจัดการไม้มี
ค่าเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 พิจารณาแล้วเห็นควรให้
ทบทวนหน่วยงานรับผิดชอบการเสนอขอต้ังงบประมาณ  และเพิ่มเติมการมอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ดําเนินโครงการ   เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
หน้าที่ความรับ ผิดชอบของหน่วยงาน  จากเดิม ให้ สปน. เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
เป็น ดังนี้ 

โครงการ ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เป็น 
1. หอประชุมอเนกประสงค์นานาชาติฯ  

(ประมาณ 4,206 ล้านบาท) 
1. ให้ สปน. รับผิดชอบการเสนอขอต้ังงบประมาณต่อไป จนครบ
วงเงินหรือการก่อสร้างแล้วเสร็จ  
2. ให้ ทบ. รับผิดชอบการเสนอขอตั้งงบประมาณในการบริหาร
จัดการและบํารุงรักษารายปีต่อไป เน่ืองจาก ทบ. เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบดูแลและใช้ประโยชน์หอประชุมอเนกประสงค์นานาชาติฯ

2. โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่อง
ไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระ
เกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก* 

(ประมาณ 2,078 ล้านบาท) 

1. งบประมาณการก่อสร้างระยะที่ 1 (1,277.31 ล้านบาท) ซึ่งเป็น
งบประมาณการก่อสร้างตัวอาคารและควบคุมงาน ให้ สปน. เสนอ
ขอต้ังงบประมาณดังกล่าวต่อไปจนกว่าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ 
ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ  
2. งบประมาณการก่อสร้างระยะที่ 2 (692.10 ล้านบาท) และ
งบประมาณการบริหารจัดการดูแล (20 ล้านบาท) ให้ ทส. เป็น 
ผู้เสนอขอต้ังงบประมาณ 
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หมายเหตุ :  ในส่วนโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ สปน. ได้รับจัดสรรงบประมาณสําหรับดูแล ขนย้าย  ควบคุม  
  และแปรรูปไม้มีค่าไปแล้ว  จํานวนประมาณ 88 ล้านบาท  ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงิน งบประมาณการ 
  ก่อสร้างระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และงบประมาณการบริหารจัดการดูแลแล้ว จะครบถ้วนตามกรอบ 
  วงเงินโครงการ จํานวนประมาณ 2,078 ล้านบาท (1,277.31+692.10+20+88) 
 
12. เรื่อง  แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 -2580 (PDP2018)    
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 -2580                
(Power Development Plan: PDP2018)   ตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. เรื่องน้ีเดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (12 มีนาคม 2562) รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 16) ซึ่งรวมถึงการเห็นชอบแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 -  
2580 (PDP2018)  ด้วย  โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานเสนอแผน PDP2018 ให้สํานักงาน            
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณากล่ันกรอง  เพ่ือให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 (เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี) และนําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไปเพ่ือให้เป็นไปตามนัยมาตรา 9 (3) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550             
ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ซึ่งกระทรวงพลังงานแจ้งว่าสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ            
สังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน PDP2018 แล้ว เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562  
  2. แผน PDP2018 มีสาระสําคัญเป็นแผนหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศเพ่ือรองรับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงประชากรที่เพ่ิมขึ้น  โดยตั้งเป้าหมายให้มีกําลังผลิตไฟฟ้าในปี 2580 จํานวน 
77,211 เมกะวัตต์ (ปัจจุบันผลิตได้ 46,090 เมกะวัตต์) ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว  
จะต้องมีการเพ่ิมกําลังการผลิตไฟฟ้าจํานวน 56,431 เมกะวัตต์ และปลดกําลังการผลิตของโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุ
ในช่วงปี 2561 - 2580 จํานวน 25,310 เมกะวัตต์ นอกจากน้ีจะมีการพัฒนาระบบผลิตและส่งไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือให้สามารถรองรับการซื้อขายไฟฟ้ากับเอกชนที่เพ่ิมมากขึ้นและเกิดความมั่นคงทางพลังงาน
ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน  รวมทั้งพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart Grid) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล  ควบคุม  และบริหารจัดการการผลิต
และจ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเพ่ือให้เกิดสมดุลระหว่างการผลิตไฟฟ้าและใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา 
  อน่ึง  แผน PDP2018 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (7) ประเด็นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ระบบโลจิสติกส์  และดิจิทัล  (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนย่อยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน  ซึ่งกําหนดให้
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานให้มีความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม  มีการกระจายชนิดของเช้ือเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้า  ส่งเสริมพลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
13. เรื่อง  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอก 
กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 
เก่ียวกับการจัดทําข้อตกลง ระเบียบ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการการเบิกจ่ายเงินที่จัดเก็บได้ของทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วง           
พระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. กระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม (กรมทาง
หลวง) เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางสําหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน             
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ซึ่งเป็นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ที่ให้พิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลง 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการการเบิกจ่ายเงินที่จัดเก็บได้ แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง โดยกระทรวง
คมนาคม (กรมทางหลวง) ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้พิจารณากําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลง ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวและได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่อง การบริหารจัดการงานจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง งานบํารุงรักษา งานกู้ภัย งานจัดการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนสายวงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก)ฯ แล้วเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 
  2. โดยที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนา
ภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับ บางขุนเทียน ได้เปิดดําเนินการมาต้ังแต่ปี 2555 
รวมทั้งกระทรวงคมนาคมได้ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงดังกล่าวไว้แล้วต้ังแต่
วันที่ 11 ธันวาคม 2555 แต่ก็ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางตามนัยกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวแต่อย่างใดจนถึง
ปัจจุบัน เน่ืองจากกระทรวงคมนาคมเพ่ิงได้ข้อยุติเรื่องสัดส่วนปริมาณการจราจรและกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายการบริหาร
จัดการระหว่างกรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกอบกับกระทรวงคมนาคมได้มี                 
การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับทางหลวงหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
(ถนนกาญจนาภิเษก)ฯ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ มาโดยตลอด และจะมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน
เพ่ิมเติมต่อไปด้วย ทั้งน้ี จะเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ต้ังแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 
  ทั้งน้ี คค. รายงานว่า ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 แล้ว โดย คค. 
ได้ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน           
พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 127 ก ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 โดยกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมและประเภทยานยนตร์ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ดังน้ี  
   

ประเภทยานยนตร์ รถที่มีล้อไม่เกิน  
4 ล้อ 

รถที่มีล้อเกิน 4 ล้อ แต่ไม่เกิน 6 ล้อ รถที่มีล้อเกิน 6 ล้อ ขึ้นไป 

อัตราค่าธรรมเนียม 15 บาท 25 บาท 35 บาท
 
14. เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง ปี 2562 รายการเงินสาํรองจ่ายเพื่อกรณฉุีกเฉินหรือจําเป็น สําหรับใช้เปน็คา่ใช้จ่าย
ในโครงการเพิม่แหล่งเก็บกักน้ําและเพิ่มน้ําต้นทุน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้าํในฤดูฝน พ.ศ. 
2562  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น จํานวน 1,226.0505 ล้านบาท สําหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพ่ิมแหล่ง
เก็บกักนํ้าและเพ่ิมนํ้าต้นทุน เพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณนํ้าในฤดูฝน พ.ศ. 2562 ตามท่ีสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ โดยรายละเอียดของแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ  
  สาระสาํคญั  
  1. สทนช. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญการแก้ไขปัญหาตามมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและรับมือความเสี่ยงขาดแคลนนํ้าฤดูแล้งปี 
2561/2562 เป็นการเร่งด่วน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเผชิญเหตุและได้ดําเนินการเพ่ือบรรเทาปัญหา
ภัยแล้งในภาวะวิกฤติไปแล้วบางส่วน แต่ปรากฏว่ายังมีแผนงานโครงการที่จะต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน เพ่ือป้องกัน
และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รวมท้ังเป็นการเตรียมการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเกบ็กักนํ้ารองรับปริมาณนํ้าใน
ฤดูฝนให้ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ สทนช. จึงได้เชิญ 10 หน่วยงานที่มีภารกิจด้านนํ้า ได้แก่ กรมชลประทาน 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กรมป้องกัน
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และบรรเทาสาธารณภัย การประปาส่วนภูมิภาค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองบัญชาการทหารสูงสุด 
กองทัพบก ร่วมกันหารือเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ช้ัน 2 สทนช. 
อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในแนวทางการพัฒนาแหล่งนํ้า โดยการขุดลอกเพ่ิมความจุ
แหล่งนํ้าธรรมชาติ อ่างเก็บนํ้า และแหล่งนํ้าอ่ืน ๆ อีกทั้งได้เห็นชอบการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนงาน
โครงการ เพ่ือกําหนดพ้ืนที่เป้าหมายและระยะเวลาดําเนินการ พร้อมทัง้ได้รวบรวมแผนงานโครงการเพ่ิมแหล่งเก็บกัก
นํ้าและเพ่ิมนํ้าต้นทุนจากทุกหน่วยงาน ที่จะต้องเร่งดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือขอรบัการสนับสนุน
งบประมาณและดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน   
  2. สทนช. ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมในเบื้องต้นของแผนงานโครงการท่ีกรมชลประทาน 
กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประปาส่วนภูมิภาค และ
กองทัพบก รวมทั้งให้หน่วยงานพิจารณาตรวจสอบสถานภาพความพร้อมตามหลักเกณฑ์การพิจารณา และยืนยัน
แผนงานโครงการ พร้อมทั้งจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จัดส่งให ้สทนช. เพ่ือใช้ประกอบการเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น ซึ่ง สทนช. ได้รวบรวมเป็นแผนงานโครงการเพ่ิมแหล่งเก็บกักนํ้าและเพ่ิมนํ้าต้นทุน จํานวน 144 โครงการ 
วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,226.0505 ล้านบาท ดําเนินการในพ้ืนที่ 32 จังหวัด ซึ่งจะทําให้สามารถเพ่ิมปริมาณนํ้าเก็บ
กักได้เพ่ิมขึ้น 28.12 ล้านลูกบาศก์เมตร มีครวัเรือนได้รับประโยชน์จากโครงการจํานวน 85,474 ครัวเรือน  
 
15. เรื่อง  มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการและการดําเนินการของมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลาง ปี 2562            
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  โดยใช้เงินจากกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม และมอบหมาย
กรมบัญชีกลางดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
  2. เห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร จํานวน 5 ฉบับ (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยมาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้น
การซื้อสินค้าเก่ียวกับการศึกษาและกีฬา  มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย  มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการ
อ่าน  และมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง)  
  3. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) จํานวน 1 ฉบับ (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์) 
  4.  เ ห็นชอบให้กระทรวงการคลังไ ด้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่               
24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง  การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องน้ี   
  สาระสําคัญ 
  กระทรวงการคลังเสนอมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยมาตรการพยุง
เศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมาตรการภาษีเพ่ือพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562  
  1. มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
  มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทา
ภาระค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อยและเพ่ิมกําลังซื้อให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าว  ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้มี
รายได้น้อยดีขึ้นและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
   1.1 มาตรการเพิ่มเบี้ยคนพิการ  
    1) วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นคนพิการ และมีบัตรประจําตัว          
คนพิการ ได้รับเบ้ียคนพิการเพ่ิมขึ้นจากเดิม ซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน การดูแลสุขภาพและ
การเดินทางเป็นจํานวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน  
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    2) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐและเป็น
คนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ  จํานวนประมาณ 1,160,000 คน (จากฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยของ
กระทรวงการคลัง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)  
    3) รายละเอียดมาตรการ : กรมบัญชีกลางจะนําเงินจากกองทุนประชารัฐเพ่ือ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม ใส่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 200 บาทต่อคนต่อ
เดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือน ซึ่งผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเคร่ืองรับชําระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture :  EDC) แอพพลิเคชันถุงเงินประชารัฐหรือถอนเงินสดจากเคร่ืองถอนเงิน
อัตโนมัติได้  
    4) ระยะเวลามาตรการ : เดือนพฤษภาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 
ระยะเวลา 5 เดือน  
    5) งบประมาณ : ประมาณ 1,160 ล้านบาท โดยใช้เงินจากกองทุนประชารัฐเพ่ือ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม  
   1.2 มาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่เกษตรกร  
    1) วัตถุประสงค์ : เพ่ือช่วยเหลือค่าปุ๋ย  ยาฆ่าแมลง  และปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ ที่
จําเป็นแก่ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นเกษตรกร  ในช่วงที่รายได้เกษตรกรหดตัวอันเน่ืองจากปริมาณการผลิตหดตัวและราคา
สินค้าเกษตรยังมีความผันผวนสูง เป็นจํานวนเงิน 1,000 บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว)  
    2) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐโดยระบุ
ว่าเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเท่าน้ัน (ไม่รวมลูกจ้างภาคเกษตรกรรม) จํานวนประมาณ 
4,100,000 คน   
    3) รายละเอียดมาตรการ : กรมบัญชีกลางจะนําเงินจากกองทุนประชารัฐเพ่ือ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม  ใส่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1,000 บาทต่อคน  
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซึ่งผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้ซื้อปุ๋ย  ยาฆ่าแมลงและปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ ที่จําเป็น 
ผ่านเครื่อง EDC แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ  หรือถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติเพ่ือชําระค่าสินค้าดังกล่าว
ได้  
    4) งบประมาณ : ประมาณ 4,100 ล้านบาท โดยใช้เงินจากกองทุนประชารัฐเพ่ือ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
   1.3 มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ช่วงเปิดปีการศึกษา  
    1) วัตถุประสงค์ : เพ่ือช่วยเหลือค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาช่วงเปิด          
ปีการศึกษาเพ่ิมเติมจากการช่วยเหลือของกระทรวงศึกษาธิการที่มีอยู่เดิม  ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้พ่อแม่
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับชุดนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษา  เป็นจํานวน 500 บาทต่อบุตร 1 คน (ได้รับครั้งเดียว)  
    2) กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐที่ระบุว่า
มีบุตรอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ โดยปัจจุบันยังมีอายุไม่เกิน 18 ปี (นับจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562)  และต้องเป็น
นักเรียนที่มีรายช่ือในฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งน้ี การให้สิทธิจะให้ตามจํานวนบุตรผ่านแม่หรือพ่อที่ถือ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ซึ่งมีจํานวนบุตรประมาณ 2,700,000 คน  
    3) รายละเอียดมาตรการ : กรมบัญชีกลางจะนําเงินจากกองทุนประชารัฐเพ่ือ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม  ใส่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 500 บาทต่อบุตร    
1 คน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซึ่งผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้ซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาผ่านเครื่อง 
EDC แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ  หรือถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติเพ่ือชําระค่าสินค้าดังกล่าวได้ 
    4) งบประมาณ : ประมาณ 1,350 ล้านบาท โดยใช้เงินจากกองทุนประชารัฐ           
เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากสังคม  
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   1.4 มาตรการพยุงการบริโภคของผู้มีรายได้น้อย 
    1) วัตถุประสงค์ : เพ่ือช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และรักษากําลัง
ซื้อของเศรษฐกิจฐานรากไม่ให้ทรุดตัวมากกว่าที่ควรจะเป็นในช่วงกลางปี 2562 โดยเพ่ิมวงเงินซื้อสินค้าบริโภคอุปโภค
จําเป็นในร้านธงฟ้าประชารัฐ 500 บาทต่อคนต่อเดือน เท่ากันทุกคน (เดิมได้ 300 บาท ให้เพ่ิมอีก 200 บาท หรือเดิม
ได้  200 บาท ให้เพ่ิมอีก 300 บาท) เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยเพ่ิมช่องทางในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจําเป็น
ให้ครอบคลุมถึงร้านค้าที่มีเครื่อง EDC และรองรับการชําระเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ 
    2) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน
ประมาณ 14,600,000 คน โดยจําแนกเป็นผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ตํ่ากว่าเส้นความยากจนจํานวนประมาณ 
10,800,000 คน และผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจน จํานวนประมาณ 3,800,000 คน 
    3) รายละเอียดมาตรการ : กรมบัญชีกลางจะนําเงินจากกองทุนประชารัฐเพ่ือ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม  ใส่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องค่าสินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐ โดยผู้มีรายได้น้อยที่ได้ 
300 บาทต่อคนต่อเดือน  ให้เพ่ิมอีก 200 บาท ส่วนผู้มีรายได้น้อยที่ได้ 200 บาทต่อคนต่อเดือน ให้เพ่ิมอีก 300 บาท 
เป็น 500 บาทต่อคนต่อเดือน เท่ากันทุกคน โดยให้ใช้ได้ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2562  
    4) งบประมาณ : ประมาณ 6,600 ล้านบาท โดยใช้เงินจากกองทุนประชารัฐเพ่ือ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
   ทั้งน้ี มาตรการพยุงเศรษฐกิจช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีค่าใช้จ่ายรวม
ทั้งสิ้นประมาณ 13,210 ล้านบาท โดยจะมีวิธีการประเมินผลด้วยการสํารวจกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับประโยชน์จาก
มาตรการ และมีการวัดความคุ้มค่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการต่อเศรษฐกิจ ซึ่งการประเมินผลและการ
วัดความคุ้มค่าน้ีจะดําเนินการหลังจากมาตรการสิ้นสุดแล้ว เพ่ือนําผลสรุปรายงานต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป 
  2. มาตรการภาษีเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562  
  กระทรวงการคลังขอเสนอมาตรการภาษีเพ่ือพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศการใช้จ่ายภายในประเทศเพ่ิมการซื้อขายภาคอสังหาริมทรัพย์  และสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุน
ภาคเอกชน  เพ่ือลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
   2.1 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวทั่วประเทศไทย  
    1) หลักการ :  
     1.1) กําหนดให้ผู้มีเงินได้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่
รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สามารถนําค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว 
ค่าที่พัก โรงแรม ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม สําหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดหลักไปเป็นค่า
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการคํานวณภาษีเงินได้ตามท่ีจ่ายจริง  แต่ไม่เกิน 15,000 บาท  
     1.2) กําหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ไม่ถึง
รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สามารถนําค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว  
ค่าที่พัก โรงแรม ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และค่าที่พักและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมสําหรับการเดินทางท่องเท่ียวในจังหวัดรองไปเป็นค่า
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการคํานวณภาษีเงินได้ตามท่ีจ่ายจริง  แต่ไม่เกิน 20,000 บาท 
   ทั้งน้ี การหักลดหย่อนตาม 1.1) และ 1.2) สามารถหักรวมกันได้ตามจ่ายจริงแต่รวมกันไม่
เกิน 20,000 บาท โดยไม่จําเป็นต้องจ่ายในท้องที่เดียวกัน และเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
    2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข :  
     2.1) จังหวัดหลัก ให้หมายความถึงพ้ืนที่ ดังต่อไปน้ี 
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     จังหวัดกระบ่ี กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดขอนแก่น 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จงัหวัดพังงา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระยอง 
จังหวัดสงขลา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระบุรีและจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
     2.2) จังหวัดรอง ให้หมายความถึงพ้ืนที่ดังต่อไปน้ี  
     จังหวัดกาฬสินธ์ุ จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชัยนาท 
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครพนม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่านจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด
ปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพะเยา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ 
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง 
จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรีจังหวัดเลย จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสตูล 
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัด
หนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดอุทัยธานี 
และจังหวัดอุบลราชธานี  
     2.3) หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด  
    3) ผลกระทบ : จะทําให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประมาณ 
1,000 ล้านบาท 
    4) ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ : สนับสนุนให้เกิดการท่องเท่ียวภายในประเทศ  
    5) แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย : ออกกฎกระทรวง ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร จํานวน 1 ฉบับ  
   2.2 มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการซ้ือสินคา้เก่ียวกับการศึกษาและกีฬา  
    1) หลักการ : กําหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ไม่
รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรอืคณะบุคคลทีม่ิใช่นิติบุคคล สามารถนําค่าซื้อสินค้าที่ได้จา่ยให้แก่ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการคํานวณภาษีเงินได้ตามท่ีจ่ายจริงต้ังแต่วันที่ 
1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 มิถนุายน 2562 แต่ไม่เกิน 15,000 บาท สําหรบัการซื้อสินค้าเก่ียวกับการศึกษาและกีฬา
ดังต่อไปน้ี  
     1.1)  อุปกรณ์การศึกษา แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
     1.2)  เครื่องแต่งกายสําหรับการศึกษา  
     1.3)  อุปกรณ์กีฬา  
     1.4)  เครื่องแต่งกายสําหรับการเล่นกีฬา  
    2) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข :  
     2.1)  ต้องได้รับใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป  
     2.2)  หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด  
    3) ผลกระทบ : จะทําให้รฐัสญูเสียรายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประมาณ 
1,500 ล้านบาท  
    4) ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ : สนับสนุนให้มีการซื้อสินคา้เก่ียวกับการศึกษาและ
กีฬา  
    5) แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย : ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร จํานวน 1 ฉบับ  
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   2.3 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยวท้องถ่ินไทย  
    1) หลักการ : กําหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ไม่
รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรอืคณะบุคคลทีม่ิใช่นิติบุคคล  สามารถนําค่าซื้อสินค้าจากโครงการหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน
การคํานวณภาษีเงินได้ตามท่ีจ่ายจริงต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 แต่ไม่เกิน 
15,000 บาท  
    2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข  : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขให้เป็นไป
ตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด  
    3) ผลกระทบ : จะทําให้รฐัสญูเสียรายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประมาณ 
150 ล้านบาท  
    4) ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ : สนับสนุนสินค้าโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์
ซึ่งก่อให้เกิดการกระจายรายได้ของชุมชน  
    5) แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย : ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร จํานวน 1 ฉบับ  
   2.4 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่าน :  
    1) หลักการ : กําหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่
รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรอืคณะบุคคลทีม่ิใช่นิติบุคคล  สามารถนําค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูป
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต (e-Book) ทุกประเภทท่ีจะจ่ายให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืนตามที่จ่ายจริงไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการคํานวณภาษีเงินได้ตามท่ีจ่ายจริง
ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่เกิน 15,000 บาท  
    2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข : 
     2.1 รายจ่ายตามข้อ 1) หากรวมกับรายจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ
ตามข้อ 1 (2) และ (3) ของกฎกระทรวง ฉบับที่  341 (พ.ศ. 2561) ที่ได้จ่ายไปต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 16 
มกราคม 2562 ต้องไม่เกิน 15,000 บาท  
     2.2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด  
    3) ผลกระทบ : จะทําให้รฐัสญูเสียรายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประมาณ 
2,250 ล้านบาท  
    4) ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ : สนับสนุนให้ประชาชนซื้อหนังสือ และได้รับ
ความรู้จากการอ่านมากขึ้น และช่วยยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ อันสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 
    5) แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย : ออกกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร จํานวน 1 ฉบับ  
   2.5 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  
    1) หลักการ : กําหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ไม่
รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรอืคณะบุคคลทีม่ิใช่นิติบุคคล  สามารถนําค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน
หรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท ไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการคํานวณ
ภาษีเงินได้ตามที่จ่ายจริงต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 
    2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข :  
     2.1) ต้องใช้เป็นที่อยู่อาศัย  
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     2.2) ไม่รวมถึงการทําสัญญาซื้อขายที่ดินและสัญญาจ้างปลูกสร้างอาคาร
แยกจากกัน  
     2.3) ต้องไม่เคยมีกรรมสทิธ์ิในอสังหาริมทรพัย์เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย  
     2.4) ต้องมีช่ือเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับ
แต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิ เว้นแต่ตายหรืออสังหาริมทรัพย์สิ้นสภาพไปทั้งหมด  
     2.5) หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด  
    3) ผลกระทบ: จะทําให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประมาณ 
1,350 ล้านบาท  
    4) ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ : สนับสนุนให้ประชาชนมีบ้านหลังแรกและเป็นการ
กระตุ้นการซื้อขายภาคอสังหาริมทรัพย์  
    5) แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย : ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร จํานวน 1 ฉบับ  
   2.6 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษอิีเล็กทรอนิกส ์ 
    1) หลักการ :  
     1.1) ให้บริษทัหรือห้างหุ้นสว่นนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและออกหรือรบัใบกํากับภาษีหรือใบรับ หักรายจ่ายเพ่ือการลงทุนได้เป็น 2 เท่าของที่จ่ายจริงสําหรับ
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
      1.1.1) รายจ่ายเพ่ือการลงทุนในการพัฒนาระบบ เครื่อง 
คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์จัดเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือพัฒนาระบบจัดทํา  หรือส่งมอบ หรือรับส่ง หรือเก็บรักษาใบกํากับภาษอิีเล็กทรอนิกส์หรือ
ใบรับอิเล็กทรอนิกส์สําหรับกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลน้ันหรือคู่ค้า 
      1.1.2) รายจ่ายเพ่ือค่าบริการระบบคลาวด์ ค่าบริการใบรบัรอง
อิเล็กทรอนิกส ์ค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ให้บรกิารจัดทํา หรอืส่งมอบ หรือเก็บรักษาใบกํากับภาษีหรือใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส ์(Service Provider) ที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร 
      ทั้งน้ี  ไมใ่หร้วมถึงรายจ่ายของผู้ให้บริการจัดทํา หรือส่งมอบ 
หรือเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้บริการ (Service Provider)  
     1.2) ให้บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  หักรายจ่ายเพื่อการลงทุนได้เป็น 2 เท่าของที่จ่ายจริง สําหรับรายจ่ายเพ่ือการลงทุนในเคร่ืองบันทึก
การเก็บเงินที่ต่อเช่ือมเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์เป็นระบบ POS (Point of Sale) ซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือระบบ POS ซึ่งเช่ือมโยงกับการรับชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส ์ 
     1.3) ให้บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้จา่ยเงินได้และผู้ให้บริการการ
ชําระเงินตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชําระเงิน  หักรายจ่ายเพ่ือการลงทุนได้เป็น 2 เท่าของที่จ่ายจริงสําหรับ
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
      1.3.1) รายจ่ายเพ่ือการลงทุนในการพัฒนาระบบ                    
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส ์
      1.3.2) รายจ่ายค่าบริการระบบคลาวด์ ค่าบริการใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์  
    2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข :  
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     2.1) ต้องเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
     2.2) ใหใ้ช้สิทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใช้การจริง (มีการจัดทํา  ส่ง
มอบและเก็บรกัษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส ์มีการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน POS หรือมี
การใช้ระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์)  
     2.3) ทรัพย์สินต้องมลีักษณะดังต่อไปน้ี 
      2.3.1) ต้องไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
      2.3.2) ต้องสามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสือ่มราคาตามมาตรา 
65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร 
      2.3.3) ต้องได้มาและได้ใช้การจริงภายในวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ทั้งน้ี กําหนดให้อธิบดีกรมสรรพากรมอํีานาจในการขยายระยะเวลาดังกล่าว 
      2.3.4) ต้องไม่เป็นทรัพย์สินทีไ่ด้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่
เก่ียวข้องกับทรัพย์สินน้ันตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรฉบับอ่ืน ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน 
      2.3.5) ต้องอยู่ในราชอาณาจักร 
     2.4) ต้องใช้ระบบใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และระบบใบรับ
อิเล็กทรอนิกส ์ระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จา่ยอิเล็กทรอนิกส์ หรือเคร่ือง POS แล้วแต่กรณี เป็นระยะเวลาอย่างน้อย       
3 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน โดยนับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใช้ระบบเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก 
     2.5) เครื่อง POS ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามข้อ 1.2) ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปน้ี 
      2.5.1) ต้องเช่ือมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือระบบ POS 
      2.5.2) ต้องออกใบกํากับภาษีอย่างย่อตามมาตรา 86/6 แห่ง
ประมวลรัษฎากรได้ 
      2.5.3) ต้องบันทึกรายละเอียดการขาย และยอดขายได้ 
      2.5.4) ต้องแยกภาษีมูลค่าเพ่ิมออกจากราคาสินค้าและบรกิารได้ 
      2.5.5) ต้องเช่ือมต่อกับเคร่ือง EDC  
      2.5.6) ต้องรับและส่งข้อมูลจาํนวนภาษีมูลค่าเพ่ิมในแต่ละ
รายการที่รับชําระค่าสินค้าและบริการได้ 
     2.6) กรณีได้ใช้สิทธิไปแล้วและต่อมาพบว่าไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงที่กําหนดในรอบระยะเวลาบัญชีใด  ต้องนําเงินได้ที่ได้ใช้สิทธิไปแล้วไปรวมเป็นรายได้
ในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน  เว้นแต่กรณีทรัพย์สินถูกทําลายหรือสญูหายหรือสิ้น
สภาพ ไม่ต้องนําเงินได้ที่ได้ใช้สิทธิไปแล้วไปรวมเป็นรายได้ในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลอีก 
     2.4) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด  
    3) ผลกระทบ : จะทําให้รฐัสญูเสียรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 2,370 
ล้านบาท 
    4) ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ :  
     4.1) ส่งเสริมการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสอดคล้องตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment 
Master Plan)  
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     4.2) กระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน  
    5) แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย : ตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่) .. พ.ศ. ....จํานวน 1 ฉบับ 
   ผลกระทบ 
   มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 จะก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม ดังน้ี 
   1. มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562  เป็นการอัดฉีดเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ จํานวน 13,210 ล้านบาท และการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายจากประชาชนและเอกชน ซึ่งจะผลักดันให้
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2562 เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังประมาณไว้คือ เท่ากับร้อยละ 3.9  
   2. ผู้มรีายได้น้อยจะได้รับความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดํารงชีพ ซึ่ง
จะส่งผลให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยผู้มีรายได้น้อยจะได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค  ค่าใช้จ่ายในการดูแลสขุภาพ  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาปุ๋ย   ยาฆ่าแมลง หรือปัจจยัการผลิตอ่ืน ๆ 
รวมถึงการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายพ่อแม่ในช่วงเปิดเทอม เช่น ค่าชุดนักเรียน อุปกรณ์การศึกษา เป็นต้น 
 

ต่างประเทศ 
16.  เรื่อง  ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและยูเนสโกเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศว่า
ด้วยชีวจริยธรรม ครั้งที่ 26 การประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 11 และประชุมเชิงวิชาการว่าด้วยนัยทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงระหว่างประเทศเจ้าภาพและยูเนสโกเก่ียวกับการจัดการ
ประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม ครั้งที่ 26 (26th Session of the International 
Bioethics Committee of UNESCO : IBC) การประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 (11th Session of the World Commission on Ethics of Scientific 
Knowledge and Technology : COMEST) และการประชุมเชิงวิชาการว่าด้วยนัยทางจริยธรรม กฎหมาย และ
สังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน พร้อมทั้งอนุมัติให้ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงดังกล่าว ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงถ้อยคําของร่างความตกลงฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย 
ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 
พิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง โดย
มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม ตามท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอ  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเจ้าภาพและยูเนสโกได้ 
เห็นพ้องให้กําหนดจัดการประชุม IBC ครั้งที่ 26 การประชุม COMEST ครั้งที่ 11 และการประชุมเชิงวิชาการว่าด้วย
นัยทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างวันที่ 2 – 7 กรกฎาคม 2562                
ณ กรุงเทพมหานคร โดยยูเนสโกได้จัดทําร่างความตกลงของประเทศเจ้าภาพระหว่างรัฐบาลไทยและยูเนสโกเพ่ือเป็น
แนวทางและข้อตกลงร่วมกันในการจัดการประชุมฯ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือและปรับแก้ไขร่างความตกลงฯ จนเห็น
พ้องร่วมกันในเน้ือหาและถ้อยคําของร่างความตกลงฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยร่างความตกลงฯ มีสาระสําคัญเป็นการ
กําหนดลักษณะ ขอบเขตของการประชุม ผู้เข้าร่วม สถานที่ และวันจัดการประชุม เอกสิทธ์ิและความคุ้มกันการรักษา
ความปลอดภัย และการระงับข้อพิพาท รวมทั้งแสดงรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของยูเนสโกและรัฐบาลไทยใน
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ฐานะประเทศเจ้าภาพ เช่น การเตรียมการ การจัดสถานท่ี การเดินทาง การรักษาความปลอดภัย คระทํางาน และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
 
17. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 
ครั้งที่ 22 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 22 โดยหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่าง
แถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 22 ในส่วนที่
มิใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการคลังดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหน่ึง พร้อมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ
ผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 22 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ประกอบด้วย การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาค
ที่ผ่านมา ทิศทางเชิงกลยุทธ์ของการดําเนินการทางการเงินของอาเซียน+3 มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็น     
พหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM)  AMRO ซึ่งที่ประชุม AFMGM+3 ยืนยันที่จะ
สนับสนุน AMRO อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีอิสระ น่าเช่ือถือ และเป็น
มืออาชีพ มาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets Initiative: ABMI) ตลอดจนความ
ร่วมมือทางการเงินของอาเซียน+3 สําหรับเงินทุนและการประกันภัยเพ่ือความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (The Southeast 
Asia Disaster Risk Insurance Facility: SEADRIF) 
                   ทั้งน้ี กระทรวงการคลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการ
ธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting: 
AFMGM+3) ครั้งที่ 22 (การประชุมฯ) ร่วมกับกระทรวงการคลังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน –
 2 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมีกําหนดเดินทางเป็นประธานร่วมการ
ประชุมดังกล่าวด้วย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 จะพิจารณารับรองร่าง
แถลงการณ์ร่วมดังกล่าวในช่วงการประชุม AFMGM+3 ครั้งที่ 22 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 
                   สําหรับการประชุมฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 จะมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกและของภูมิภาค กําหนดแนวทางการทํางานร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้การเติบโตของโลกมีความแข็งแกร่งย่ังยืน สมดุล และครอบคลุม โดย
ในปีน้ีเป็นการครบรอบ 20 ปีของการดําเนินการทางการเงินของอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Process) จึงจะมี
การหารือถึงวิสัยทัศน์ในอนาคต รวมถึงแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้อง
และมีประสิทธิภาพสําหรับรองรับความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต นอกจากน้ี จะมีการติดตามความคืบหน้าของ                
การดําเนินการทางการเงินนับต้ังแต่การประชุม AFMGM+3 ครั้งล่าสุด ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561                
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
  
18. เรื่อง  ขออนุมัติความเห็นชอบต่อร่างเอกสารรายงานการประชุมประจําปีของหัวหน้าฝ่ายความม่ันคงประเทศ
สมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 3 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารรายงานการประชุมประจําปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
ประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 3  ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศ ให้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีก และจากน้ันให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป ตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ เสนอ 
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                   สาระสําคัญ การประชุมประจําปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 3 วันที่ 
21 มีนาคม 2562 ณ อาคารรับรองเกษะโกมล กรุงเทพมหานคร ในพิธีเปิดการประชุม พลเอก วัลลภ รักเสนาะ 
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยและประธานการประชุมฯ 
กล่าวต้อนรับผู้แทนประเทศสมาชิกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุม ฯ  โดยเน้นยํ้าถึงสถานการณ์ความมั่นคงระดับโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อหลายพ้ืนที่ในโลก ซึ่งประเทศสมาชิกในกลุ่ม BIMSTEC ได้รับ
ผลกระทบจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อาทิ การก่อการร้าย การเผยแพร่แนวคิดสุดโต่ง 
อาชญากรรมข้ามชาติ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทั้งน้ีฝ่ายไทยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการประชุมประจําปีฯ จะเป็นเวทีที่
ประเทศสมาชิกร่วมกันแสดงความคิดเห็นอันนํามาซึ่งเสถียรภาพและความสงบสุขในภูมิภาค 
                  ในการแสดงทัศนะในหัวข้อความท้าทายจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในภูมิภาค หัวหน้าคณะผู้แทนไทย
ยังได้เน้นยํ้าความร่วมมือระดับภูมิภาคในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้งการก่อการร้าย ภัยคุกคามทางไซเบอร์
และการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ จะต้องเป็นความร่วมมือที่ใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์   

การประชุม ฯ ยังพิจารณาความคืบหน้าในการดําเนินงานของคณะทํางานร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ภายใต้กรอบ BIMSTEC และคณะทํางานย่อยแต่ละคณะ 
ความคืบหน้าด้านความมั่นคงที่ริ เริ่มโดยการประชุมประจําปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของประเทศ
สมาชิก BIMSTEC    ข้อเสนอแนะจากการประชุม Regional Dialogue of Think Thanks on Security 
Cooperation  ข้อเสนอแนะแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงในอนาคต ตลอดจนวัน เวลา และสถานที่การ
ประชุมประจําปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 4 ซึ่งหัวหน้าคณะผู้แทนเมียนมาได้แจ้ง
ความพร้อมของเมียนมาที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจําปีฯ ครั้งที่ 4 ในห้วงเดือนมีนาคม 2563 

                    ทั้งน้ี การประชุมประจําปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 3 เมื่อ
วันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันให้ประเทศสมาชิกแจ้งผลการพิจารณาร่างรายงานผลการ
ประชุมและแจ้งรับรองรายงานผลการประชุมฯ ดังกล่าว ให้แก่สํานักเลขาธิการ BIMSTEC ภายในวันที่ 
30 เมษายน 2562 
  

แต่งต้ัง 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงการคลัง ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  
   1. นายพล ธีรคุปต์ ผู้อํานวยการกอง (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับสูง) กองสืบสวนและ
คดี กรมสรรพากร ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) (นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร ต้ังแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561  
   2. นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและ
บริหารการจัดเก็บภาษี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพสามิต ต้ังแต่วันที่ 10 มกราคม 2562   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ัง นายสุรศักด์ิ            
อินศรีไกร ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษา
ด้านนโยบายและแผน  ( นัก วิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ )  สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
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กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
21. เรื่อง ขอรบัโอนข้าราชการเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสาํนักงาน ป.ย.ป.  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ            
การสร้างความสามัคคีปรองดอง (สํานักงาน ป.ย.ป.) เสนอรับโอน นายสุวิทย์ อมรนพรัตนกุล ที่ปรึกษาการพัฒนา
ระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักนายกรัฐมนตรี และแต่งต้ังให้               
ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ย.ป. (นักบริหารระดับสูง) สํานักงาน ป.ย.ป. ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนด้วยแล้ว 
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคาร
ออมสิน เพ่ิมเติม จํานวน 2 คน ดังน้ี  
   1. นายมงคล ลีลาธรรม (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ  
   2. นางสาวสปุรียา พิพฒัน์มโนมัย กรรมการ   
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว  
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังผู้อํานวยการสถาบันบริหารกองทนุพลังงาน  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ัง นายวีระพล            
จิรประดิษฐกุล ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (ผู้อํานวยการ สบพน.) โดยให้มีผล           
ต้ังแต่วันที่ลงนามในสญัญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมมีติ  
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แทนตําแหนง่ที่ว่าง  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอแต่งต้ัง นายมนูญ สรรคค์ณุากร ให้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนตําแหน่งที่
ว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  
 
25. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รวม 3 คน แทนประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ลาออก ดังน้ี  
    1. นายธีรพล โตพันธานนท์   ประธานกรรมการ   
   2. รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   3. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และให้อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของ    
คณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่ได้แต่งต้ังไว้แล้ว และให้กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการ 
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แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลใน 
ครั้งต่อไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่                
23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การดําเนินการแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)  

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


