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วันนี้ (2 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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เศรษฐกิจ - สังคม
ขออนุมัติงบกลางรายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และขออนุมัติ
กอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ เพื่อดําเนินการจาง
ที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาล
แหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนา
ระบบรถไฟฟาความเร็วสูงเพื่อการเชื่อมโยงภูมิภาค ชวงกรุงเทพมหานคร –
หนองคาย ระยะที่ 2 (ชวงนครราชสีมา – หนองคาย)
ขอความเห็นชอบการแกไขสัญญารวมลงทุน ตามพระราชบัญญัติการรวมลงทุน
ระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 รวม 4 ฉบับ
ขอความเห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2563
ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแหงประเทศไทย
รายงานผลการดําเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการที่สําคัญ รอบ 12
เดือน ป 2561
ขออนุมัติการจายเงินทดแทนการประกันชีวิตยอนหลังแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใตที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพถึงขั้นปลดออกจาก
ราชการ เพิ่มเติม
การกําหนดสินคาและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและ
บริการ พ.ศ. 2542
การแกไขปญหาผูไดรับผลกระทบจากโครงการกอสรางอางเก็บน้ําหวยฝงแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
ตางประเทศ
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การดําเนินการตามขอมติคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ เรื่อง การ
ตอตานการกอการรายที่ 2462 (ค.ศ. 2019)
ขออนุมัติการจัดทําและลงนามรางความตกลงดานการคนหาและชวยเหลืออากาศ
ยานที่ประสบภัยระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว
ขออนุมัติการจัดทําและลงนามรางความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาวาดวยการบริหาร การ
บํารุงรักษา และการใช สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ขามแมน้ําเมย/ตองยิน
แหงที่ 2

แตงตั้ง
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การแตงตั้งผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยการสงเสริมและคุมครอง
สิทธิสตรีและสิทธิเด็กในฐานะผูเชี่ยวชาญดานสิทธิเด็ก
แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย)
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ
(สํานักนายกรัฐมนตรี)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)
การรับโอนขาราชการทหารมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
(สํานักนายกรัฐมนตรี)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิและขออนุมัติยกเวนการดําเนินการตามขอ 6 ของกฎ ก.พ. วาดวยการ
ใหขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณรับราชการตอไป
พ.ศ. 2552

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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1. เรื่ อง ขออนุ มั ติ งบกลางรายการเงิ น สํ า รองจ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จํา เป น และขออนุ มั ติ ก อ หนี้ ผูก พั น
ขามปงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ เพื่อดําเนินการจางที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดงานโยธา
โครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการ
พั ฒ นาระบบรถไฟฟ า ความเร็ วสู งเพื่ อการเชื่ อ มโยงภู มิ ภ าค ชว งกรุงเทพมหานคร – หนองคาย ระยะที่ 2
(ชวงนครราชสีมา – หนองคาย)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อดําเนินการ
จางที่ ปรึกษาเพื่ อออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการความรวมมื อระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและ
รัฐ บาลแห งสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ในการพั ฒ นาระบบรถไฟฟ าความเร็ ว สู งเพื่ อ การเชื่ อ มโยงภู มิ ภ าค ช ว ง
กรุงเทพมหานคร – หนองคาย ระยะที่ 2 (ชวงนครราชสีมา - หนองคาย) ระยะเวลาดําเนินการ 19 เดือน ในวงเงิน
751,624,800 บาท ตามทีก่ ระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 112,743,700 บาท ใหการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) สําหรับสวนที่เหลือจํานวน
638,881,100 บาท อนุมัติให รฟท. กอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ตามแผนการเบิกจายตอไป
โดยใหสํานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณประจําปให รฟท. ตามขั้นตอนตอไป
2. อนุ มัติให รฟท. ไดรับการยกเวน การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพัน ธ
2552 (เรื่อง การปรับปรุงแกไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณและมาตรการ
อื่น ที่ เกี่ ย วข อ ง) สํ าหรับ การดํ า เนิ น การจ า งที่ ป รึกษาในครั้งนี้ เฉพาะในส ว นที่ เกี่ย วกับ สั ด สว นการได รับ จัด สรร
งบประมาณแผนดินในปแรก ที่กําหนดไววาตองไดรับการจัดสรรไมต่ํากวารอยละ 20 ของวงเงินรายจายสวนที่เปน
งบประมาณทัง้ สิ้น
สํ า หรั บ งบประมาณที่ จ ะนํ ามาใช ดํ าเนิ น โครงการในป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ให ใช จ า ยจาก
งบประมาณรายจายประจําป 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ที่ กค. ไดอนุมัติใหกัน
เงินไวเบิกเหลื่อมปถึงวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2562 แลว โดยใหจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามขั้นตอนตอไป และให รฟท. ขอทําความตกลงใน
รายละเอียดกับ สงป. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบความเหมาะสมของราคากอนทําสัญญากอหนี้ผูกพันตามขั้นตอน
ตอไป ตามความเห็นของ สงป.
2. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแกไขสัญญารวมลงทุน ตามพระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน
พ.ศ. 2562 รวม 4 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอการแกไขสัญญารวมลงทุนตามนัย
มาตรา 64 และมาตรา 68 (3) แหงพระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 รวม 4 สัญญา
ซึ่งสํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) ตรวจพิจารณา และบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ไดปรับปรุง
รางสัญญาตามขอสังเกตของ อส. แลว ดังนี้
1. ร างสั ญ ญาแก ไขเพิ่ ม เติ ม สั ญ ญาโครงการคลั งสิ น ค า ณ ท าอากาศยานสุ ว รรณภู มิ (โครงการ
คลังสิน คาฯ) ครั้งที่ 2 ระหวาง ทอท. กับ บริษัท ดั บบลิ วเอฟเอสพีจีคารโก จํากัด (WFS- PG CARGO Co., Ltd. :
WFSPG)
2. ร างสั ญ ญาแก ไขเพิ่ มเติ มสั ญ ญาโครงการอุ ป กรณ บ ริก ารภาคพื้ น และสิ่ งอํ านวยความสะดวก
ดานการซอมบํ ารุง ณ ท าอากาศยานสุวรรณภู มิ (โครงการอุ ปกรณ บ ริการภาคพื้ น ฯ) ครั้งที่ 2 ระหวาง ทอท. กั บ
บริษัท บริการภาคพื้ น การบิ น กรุงเทพเวิลด ไวดไฟลทเซอรวิส จํากัด (Worldwide Flight Services Bangkok Air
Ground Handling Co., Ltd. : BFS)
3. รา งสั ญ ญาแก ไขเพิ่ มเติ ม สั ญ ญาโครงการครัว การบิน (Catering Services) ณ ท าอากาศยาน
สุวรรณภู มิ (โครงการครัวการบิน ฯ) ครั้งที่ 3 ระหวาง ทอท. กับ บริษัท ครัวการบิ น กรุงเทพ จํากัด (Bangkok Air
Catering Co., Ltd. : BAC)
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4. รา งสั ญ ญาแก ไขเพิ่ มเติ ม สั ญ ญาโครงการครัว การบิน (Catering Services) ณ ท าอากาศยาน
สุ ว รรณภู มิ ครั้ ง ที่ 3 ระหว า ง ทอท. กั บ บริ ษั ท แอลเอสจี สกายเชฟส (ประเทศไทย) จํ า กั ด [LSG Sky Chefs
(Thailand) Ltd. : LSG]
สาระสําคัญของเรื่อง
เรื่องดังกลาวกระทรวงคมนาคม โดยบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ไดเสนอขอแกไข
สัญญาเพิ่มเติมจํานวน 4 ฉบับ ระหวางบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ผูประกอบการเอกชนที่ไดรับสิทธิใน
การดําเนินโครงการคลังสินคา โครงการอุปกรณ บริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอมบํารุงและ
โครงการครัวการบิน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดแก บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จํากัด (WFSPG) บริษัท
บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จํากัด (BFS) บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด (BAC) และ
บริษั ท แอลเอสจี สกายเชฟส (ประเทศไทย) จํ ากั ด (LSG) ซึ่งมีส าระสําคั ญ เพื่ อเป น การบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณความไมสงบทางการเมืองภายในประเทศอันนําไปสูการปดทาอากาศยานสุวรรณภูมิชวงระหวางเดือน
เมษายน – ธันวาคม 2553 (ระยะเวลา 9 เดือน) ตามมติคณะกรรมการบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 3/2553 เมื่ อ วั น ที่ 25 กุม ภาพั น ธ 2553 ที่ ให ค วามเห็ น ชอบมาตรการให ค วามช ว ยเหลื อ
ผู ป ระกอบการป 2553 และป 2553 (เพิ่ ม เติ ม ) และต อ มาคณะกรรมการประสานงานโครงการต า ง ๆ
ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 มีมติเห็นชอบมาตรการดังกลาวขางตนยกเวน
การขยายอายุสัญญาออกไปอีก 2 ป โดยจะใหความชวยเหลือผูประกอบการ ดังนี้
โครงการ/ผูประกอบการ
มาตรการที่ 1 มาตรการที่ 2
มาตรการที่ 3
โครงการคลังสินคา/บริษัท WFSPG
√
√
√
โครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความ
√
สะดวกดานการซอมบํารุง/บริษัท BFS
โครงการครัวการบิน/บริษัท BAC
√
√
√
โครงการครัวการบิน/บริษัท LSG
√
√
√
หมายเหตุ มาตรการที่ 1 เลื่อนการเรียกเก็บเงินคาตอบแทนอัตรารอยละและอัตราคาตอบแทนขั้นต่ําของปสัญญาที่
2 ไปเปนอัตรารอยละและอัตราคาตอบแทนขั้นต่ําในปสัญญาที่ 4 และปสัญญาที่ 5
มาตรการที่ 2 ยกเวนคาตอบแทนขั้นต่ํา 9 เดือน ตั้งแตเดือนเมษายน – ธันวาคม 2553 (กรณีคาตอบแทนที่คํานวณ
จากอัตรารอยละสูงกวาอัตราคาตอบแทนขั้นต่ําใหเรียกเก็บเงินคาตอบแทนในอัตราคาตอบแทนขั้นต่ํา)
มาตรการที่ 3 เลื่อนการเรียกเก็บเงินคาตอบแทนอัตรารอยละและอัตราคาตอบแทนขั้นต่ําของปสัญญาที่ 3 ไปเปน
อัตรารอยละและอัตราคาตอบแทนขั้นต่ําในปสัญญาที่ 6 และตั้งแตปสัญญาที่ 4 เปนตนไปใหเลื่อนอัตรารอยละและ
อัตราคาตอบแทนขั้นต่ําที่กําหนดไวเปนลักษณะเดียวกันกับการเลื่อนอัตรารอยละและอัตราคาตอบแทนขั้นต่ําของป
สัญญาที่ 3 เปนปสัญญาที่ 6 จนครบกําหนดอายุสัญญา 20 ป
โดยในสวนของมูลคาความชวยเหลือผูประกอบการตามมาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการป
2553 และป 2553 (เพิ่มเติม) เมื่อบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ไดแกไขสัญญาเพิ่มเติมแลว จะทําให
อัตราคาตอบแทนที่ผูประกอบการจะตองชําระเปนไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง ซึ่งมูลคาการใหความ
ชวยเหลือนั้นเปนไปตามหลักการที่วา การใหความชวยเหลือจะตองไมเกินไปกวามูลคาความเสียหายที่ประเมินได

ชวงเวลาของสัญญา
ปที่ 4

BAC

ครัวการบิน

อุปกรณภาคพื้นฯ
LSG
BFS
คาตอบแทนขั้นต่ํา (บาท)

คลังสินคา
WFSPG
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(1 มกราคม 2553 –
31 มีนาคม 2553)
(1 เมษายน 2553 –
27 กันยายน 2553)
ปที่ 5
(28 กันยายน 2553 –
31 ธันวาคม 2553)

29,000,000.00

17,500,000.00

41,500,000.00

37,500,000.00

57,033,333.33
(ไมเรียกเก็บขั้น
ต่ํา)

34,416,666.67
(ไมเรียกเก็บขั้น
ต่ํา)

81,616,666.67
(ไมเรียกเก็บขั้น
ต่ํา)

73,750,000.00
(ไมเรียกเก็บขั้น
ต่ํา)

29,966,666.67
(ไมเรียกเก็บขั้น
ต่ํา)
86,033,333.33

18,083,333.33
(ไมเรียกเก็บขั้น
ต่ํา)
51,916,666.67

48,029,333.33 38,750,000.00
(ไมเรียกเก็บขั้น (ไมเรียกเก็บขั้น
ต่ํา)
ต่ํา)
137,890,666.67 111,250,000.00

(1 มกราคม 2554 –
27 กันยายน 2554)
ปที่ 6
116,000,000.00 70,000,000.00 185,920,000.00 150,000,000.00
ปที่ 7
129,920,000.00 78,400,000.00 185,920,000.00 168,000,000.00
ปที่ 8
129,920,000.00 78,400,000.00 208,230,400.00 168,000,000.00
ปที่ 9
129,920,000.00 78,400,000.00 208,230,400.00 168,000,000.00
ปที่ 10
145,510,400.00 87,808,000.00 208,230,400.00 188,160,000.00
ปที่ 11
145,510,400.00 87,808,000.00 233,218,048.00 188,160,000.00
ปที่ 12
145,510,400.00 87,808,000.00 233,218,048.00 188,160,000.00
ปที่ 13
162,971,648.00 98,344,960.00 233,218,048.00 210,739,200.00
ปที่ 14
162,971,648.00 98,344,960.00 261,204,214.00 210,739,200.00
ปที่ 15
162,971,648.00 98,344,960.00 261,204,214.00 210,739,200.00
ปที่ 16
182,528,246.00 110,146,356.00 261,204,214.00 236,027,904.00
ปที่ 17
182,528,246.00 110,146,356.00 292,548,720.00 236,027,904.00
ปที่ 18
182,528,246.00 110,146,356.00 292,548,720.00 236,027,904.00
ปที่ 19
204,431,636.00 123,363,919.00 292,548,720.00 264,351,253.00
ปที่ 20
204,431,636.00 123,363,919.00 327,654,566.00 264,351,253.00
ดั ง นั้ น เรื่ อ งดั ง กล า วจึ ง เป น การเสนอขอแก ไขการเรี ย กเก็ บ ค า ผลประโยชน ต อบแทนซึ่ ง เป น
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนของรัฐ จึงเขาขายการแกไขสัญญารวมลงทุนในสวนที่เปนสาระสําคัญ
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ ซึ่งบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) ไดดําเนิ นการตามขั้น ตอนของมาตรา 47 แห งพระราชบั ญญั ติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556 ซึ่งอาศัยบทเฉพาะกาลตามนัยมาตรา 64 และมาตรา 68 (3) แหงพระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวาง
รั ฐ และเอกชน พ.ศ. 2562 ด ว ยแล ว โดยร า งสั ญ ญาแก ไขเพิ่ ม เติ ม ดั ง กล า วได ผ า นการพิ จ ารณาเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการกํากับ ดูแลโครงการคลังสินคา โครงการ
อุปกรณ บริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอมบํารุง และโครงการครัวการบิน ณ ท าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ รวมทั้งไดผานการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุดแลว ประกอบกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
สํานั กงานอัยการสูงสุด เห็น ชอบกับ การแกไขสัญ ญารวมลงทุ น ตามพระราชบั ญญั ติการรวมลงทุ นระหวางรัฐและ
เอกชน พ.ศ. 2562 รวม 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคม [บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)] เสนอดวยแลว
ทั้งนี้ การแกไขสัญญาที่กระทรวงคมนาคม [บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)] เสนอมาใน
ครั้งนี้ เปนการดําเนินการใหความชวยเหลือผูประกอบการในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
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ไดรับไปแลวกอนหนานี้ จึงเปนไปตามหลักการความเทาเทียมกันสําหรับผูประกอบการทุกราย ตามความเห็นของ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
3. เรื่อง ขอความเห็ น ชอบวงเงิน อุด หนุ น บริก ารสาธารณะ ประจํ าป งบประมาณ 2563 ขององค ก ารขนส ง
มวลชนกรุงเทพและการรถไฟแหงประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2563 ของ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จํานวน 1,775.653 ลานบาท และของการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.)
จํานวน 3,238.682 ลานบาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ทั้งนี้ ให ขสมก. และ รฟท. รายงาน
ใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ทราบในโอกาสแรกดวยเพื่อ สศค. จะไดจัดเก็บขอมูลยอดคงคางใหเปนไปตาม
ขอเท็จจริงตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงการคลั ง เสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบกรอบวงเงิ น อุ ด หนุ น บริ ก าร
สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2563 ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และการรถไฟแหงประเทศไทย
(รฟท.) ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่
22 มีนาคม 2562 ดังนี้
หนวย : ลานบาท

ขสมก.
รฟท.
ขอเสนอขอรับเงินอุดหนุนฯ วงเงินที่คณะกรรมการฯ ขอเสนอขอรับเงินอุดหนุนฯ วงเงินที่คณะกรรมการฯ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
1
4,976.838
1,775.653
7,076.112
3,238.682
1ไมรวมดอกเบี้ยจาย [แบงเปนรถโดยสารธรรมดา (ดีเซล) จํานวน 3,029.912 ลานบาท และรถโดยสารปรับอากาศ
จํานวน 1,946.926 ลานบาท]
โดยรายการหลักที่คณะกรรมการฯ ไดปรับลดกรอบวงเงินของทั้งสองหนวยงานลงมีรายละเอียด ดังนี้
รายการที่ปรับ
ขสมก. เชน
1 ) เ งิ น อุ ด ห นุ น
บ ริ ก ารส าธ ารณ ะ
สํ า หรั บ รถโดยสาร
ปรับอากาศ
2) เงิ น เดื อ นค า จ า ง
และสวัสดิการ
3) คาเชื้อเพลิง
รฟท. เชน
1 ) ค า โค ร ง ส ร า ง
พื้นฐาน
2) คาเสื่อมราคา
3) ตนทุนดอกเบี้ย

ขอเสนอ

วงเงินที่ลดลง

1,946.926

1,946.926

1,840392

306,780

1,156.699

21.140

913.420

737.380

1,223.835
1,029.781

1,212.504
988.224

ผลการ
พิจารณา

หนวย : ลานบาท
เหตุผลของการปรับลด

0.000 ไม มีห ลักฐานที่ อางอิงได วา
ขสมก. ถูกควบคุมราคา
1,533.612 เปลี่ยนวิธีการคํานวณให
เปนไปตามเกณฑ เพื่อลด
1,135.559 ความคลาดเคลื่อน
176.040 คาใชจายบางสวนมีภาครัฐ
เปนผูรับภาระในการลงทุน
11.331
41.557
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4) คาเชื้อเพลิง

570.295

38.577

531.718 ปรับสมมติฐานการคํานวณ
ตนทุนใหเปนไปตามเกณฑ
5) รายจายบําเหน็จ
746.841
746.841
0.000 เป น ส วั ส ดิ ก า ร สํ า ห รั บ
บํานาญ
เจ า หน า ที่ ที่ ป ลดเกษี ย ณ
แลว
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังไดมีมติให ขสมก. และ รฟท. ไปพิจารณาดําเนินการตามขอสังเกต
เพิ่มเติมของคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนบริการสาธารณะสาขาขนสงดวย
4. เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการที่สําคัญ รอบ 12 เดือน ป 2561
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) รายงานผลการดําเนินงานของระบบ
ประกันภัยและพัฒนาการที่สําคัญ รอบ 12 เดือน ป 2561 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
1. รายงานภาพรวมธุรกิจประกันภัยของไทย รอบ 12 เดือน ป 2561 ประกอบดวยธุรกิจประกันภัย
ของไทยในชวงเดือนมกราคม – ธันวาคม ป 2561 และแนวโนมของธุรกิจประกันภัย ป 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
ป 2560
ป 2561
ขยายตัว
แนวโนม
ขยายตัว
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(รอยละ)
ป 2562
(รอยละ)
(ลานบาท)
เบี้ยประกันชีวิต
600,256
627,560
4.55
659,408
5.1 – 6.1
เบี้ยประกันวินาศภัย
218,434
231,990
6.21
249,513
7.1 – 8.1
รวม
818,690
859,550
4.99
907,920
5.6 – 6.6
2. รายงานผลการดําเนินงานที่สําคัญตามนโยบายรัฐบาลของสํานักงาน คปภ. และนโยบายที่กําหนด
โดย คปภ. ภายใตแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 - 2563) ใน 4 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
ปญหา/อุปสรรค
ยุทธศาสตรที่ 1
1. เสริมสรางศักยภาพผูประกอบการ การขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู แ ละ
การเพิ่มศักยภาพ
2. ยกระดับมาตรฐานการดําเนิน
ความเชี่ ย วชาญ ด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและด า นการบริ ห าร
อุตสาหกรรมประกันภัย
ธุรกิจประกันภัย
3. คุมครองสิทธิประโยชนของผูเอา จั ด ก า ร ค ว า ม เสี่ ย งข อ งบ ริ ษั ท
ประกันภัย และยกระดับพฤติกรรม ประกั น ภั ย และการออกกฎเกณฑ
การกํากับดูแลธุรกิจประกันภั ยตอง
ทางตลาดของระบบประกันภัย
ดํ า เนิ น การอย า งค อ ยเป น ค อ ยไป
เพื่อให บริษัทขนาดเล็กมี ระยะเวลา
ในการปรับตัว
ยุทธศาสตรที่ 2
1. เสริมสรางความรูความเขาใจดาน ความกังวลเกี่ย วกับ ความปลอดภั ย
การเสริมสรางความรูและ การประกันภัย
ของข อ มู ล ส ว นตั ว ในการเข า ถึ ง
ช อ งทางการขายประกั น ภั ย ผ า น
การเขาถึงการประกันภัย
2. สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ
ระบบออนไลนและสภาวะเศรษฐกิจ
ประกันภัยใหสอดคลองกับความ
ตองการและความเสี่ยง เชน การทํา ที่ ผั น ผวน ส ง ผลกระทบต อ รายได
ของครั ว เรื อ นและการตั ด สิ น ใจซื้ อ
ประกันภัยสําหรับผูมีรายไดนอย
3. สงเสริมการเขาถึงประกันภัยเพื่อ ป ระ กั น ภั ย ข อ งผู มี ราย ได น อ ย
รวมทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระกั น ภั ย แบบ
รองรับสังคมผูสูงอายุ
4. ขยายชองทางการเขาถึงการ
ควบการลงทุนมีความซับซอนทําให
ประกันภัยของประชาชน
เป นขอจํากัดหนึ่งในการสรางความ
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เขาใจใหกับประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 3
1. เสริมสรางการแขงขันผานการ
ธุรกิจประกันภัยมีความแตกตางของ
การสรางสภาพแวดลอมที่ ผอนคลายการกํากับผลิตภัณฑ
ขนาดคอนขางมาก จึงตองมีการ
เอื้อตอการแขงขัน
ประกันภัย
ผอนคลายการกํากับผลิตภัณฑอยาง
2. พัฒนาการกํากับและกระบวนการ คอยเปนคอยไปรวมทั้งกฎหมายแต
ใหความเห็นชอบ/อนุมัติผลิตภัณฑ ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนมี
ประกันภัย
ความแตกตางกัน จึงตองพิจารณา
3. สงเสริมการเชื่อมโยงตลาด
ประเด็นขอกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อ
ประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน
ไมใหเปนขอจํากัดการเขาถึงตลาด
ประกันภัยในประเทอื่น
ยุทธศาสตรที่ 4
1. พัฒนาและยกระดับบุคลากร
ขอมูลดานประกันภัยมีความซับซอน
การเสริมสรางโครงสราง
ประกันภัยใหเปนมืออาชีพ
ประกอบกับระบบเทคโนโลยี
พื้นฐานดานการประกันภัย 2. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาระบบ สารสนเทศของแตละบริษัทมีความ
ประกันภัย
แตกตางกัน จึงตองใชเวลาในการทํา
3. เสริมสรางศักยภาพระบบ
ความเขาใจและระดมความเห็นใน
เทคโนโลยีสารสนเทศดานการ
การจัดทําโครงสรางฐานขอมูลและ
ประกันภัย
ตองอาศัยประสบการณและความ
4. ผลักดันใหการประกันภัยเปน
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อใหระบบมี
เครื่องมือบริหารความเสี่ยง
ขอบกพรองนอยที่สุด
5. เสริมสรางศักยภาพของหนวยงาน
กํากับ
3. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสํานักงาน คปภ. รอบ 12 เดือน ป 2561 ประกอบดวย 10
ตัวชี้วัด มีคาคะแนนถวงน้ําหนักรวมอยูที่ 3.90 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยมีตัวชี้วัดบางประการที่ไดรับคะแนนใน
ระดับที่ ต่ํากวาตั วชี้วัดอื่น ๆ มาก ไดแก ระดั บความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดานทรัพยากร
บุคคลระยะ 3 ป (2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) และระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 2 (2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งตัวชี้วัดประเภทเดียวกันในรายงานฯ
ป 2560 ก็มีคะแนนในระดับต่ําเชนเดียวกัน
4. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการกับสํานักงาน คปภ. รอบ 12 เดือน ป 2561
ไดมีการสํารวจกลุมตัวอยางจํานวน 2,000 ราย ประเมินผลความพึงพอใจ 3 ดานคือ ความเปนธรรม คุณภาพการ
ใหบริการ และการเขาถึงการบริการ ผลการประเมินภาพรวมอยูที่ 4.69 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือที่
ระดับความพึงพอใจมาก (เพิ่มขึ้นจากป 2560 ที่ 4.60 คะแนน)
5. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็ นวา ควรให กค. กํากับสํานักงาน คปภ. ใหเรง
ดําเนิ น การแก ไขป ญ หาตามข อ 3 อย า งเป น รู ป ธรรมและนํ าผลการดํ าเนิ น การแก ไขป ญ หาดั งกล าวนํ าเสนอต อ
คณะรัฐมนตรีในรายงานฯ ป 2562 ตอไป
5. เรื่อง ขออนุมัติการจายเงินทดแทนการประกันชีวิตยอนหลังแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใตที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพถึงขั้นปลดออกจากราชการ เพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจายเงินทดแทนการประกันชีวิตยอนหลังใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใตที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพถึงขั้นปลดออกจากราชการ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2552 เพิ่มเติม จํานวน 79 ราย รายละ 500,000 บาท เปนจํานวนเงิน 39,500,000 บาท โดยให
สํานั กงานปลั ดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ดํ าเนิ นการประสานงานกับ สํานักงบประมาณ (สงป.) ในการจายเงิน
ทดแทนการประกันชีวิตดังกลาวตอไป ตามที่ สปน. เสนอ
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สาระสําคัญของเรื่อง
สปน. รายงานวา
1. ภายหลั งจากที่ คณะรั ฐมนตรีมีม ติวัน ที่ 12 กรกฎาคม 2559 ศู น ยอํานวยการบริห ารจังหวัด
ชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ไดจัดสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินทดแทนการประกัน
ชีวิตใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพถึงขั้นปลดออกจาก
ราชการ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 เพิ่มเติม จํานวน 79 ราย รายละ 500,000 บาท
รวมเปนเงิน 39,500,000 บาท
2. คณะกรรมการพิ จารณาบํ าเหน็จ ความชอบสําหรับ เจาหนาที่ผูป ฏิ บัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ในการประชุ มครั้งที่ 1/2562 เมื่ อวัน ที่ 11 มกราคม 2562 พิ จารณาแลว เห็ น วาการจายเงิน ทดแทนการ
ประกันชีวิตยอนหลังแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพถึงขั้นปลด
ออกจากราชการเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ศอ.บต. ได เสนอเอกสารหลั ก ฐานมาเพื่ อ ประกอบพิ จ ารณานั้ น เป น ไปตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 1 ธั น วาคม 2552 รวมทั้ ง ได ดํ า เนิ น การให เป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารจ า ยเงิ น
“เงินทดแทนการประกันชีวิต” ครบถวนแลว จึงเห็นชอบใหฝายเลขานุการฯ (สปน.) ดําเนินการขออนุมัติการจายเงิน
ทดแทนการประกันชีวิตใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพ
ถึ ง ขั้ น ปลดออกจากราชการตั้ ง แต วั น ที่ 1 มกราคม 2547 ถึ ง วั น ที่ 30 กั น ยายน 2552 จํ า นวน 79 ราย
รายละ 500,000 บาท รวมเปนเงิน 39,500,000 บาท ตอคณะรัฐมนตรี โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ทําหนังสือ
สอบถามความเห็นของ สงป. เพื่อใชประกอบเปนขอมูลในการเสนอเรื่องดังกลาวนี้ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พิจารณาดําเนินการตอไป
3. สงป. พิ จ ารณาแล ว เห็ น สมควรที่ จ ะเสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจ ายเงิน ทดแทน
การประกันชีวิตยอนหลังดังกลาวตามมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใตตอไป และใหตรวจสอบผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการประกันชีวิตเพิ่มเติม จํานวน 79 ราย กับ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพถึงขั้นปลดออกจากราชการตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 จํานวน 1,228 ราย ที่ไดเงินทดแทนการประกันชีวิตยอนหลังไป
กอนหนานี้เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของทางราชการดวย
ทั้ งนี้ สปน. ได ตรวจสอบรายชื่อทั้ งหมดแล ว ไมพ บวามีค วามซ้ําซอนกับ ผูไดรับ เงิน ทดแทนการ
ประกันชีวิตยอนหลังไปกอนหนานี้แตอยางใด
6. เรื่อง การกําหนดสินคาและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ
พ.ศ. 2542
คณะรั ฐมนตรีมีมติ เห็ น ชอบการกําหนดสิน คาและบริการควบคุ ม ป 2562 จํ านวน 52 รายการ
จําแนกเป น 46 สิ น คา และ 6 บริการ ตามมติคณะกรรมการกลางวาด วยราคาสิน คาและบริการตามที่ กระทรวง
พาณิชยเสนอ ดังนี้
สาระสําคัญขงเรื่อง
การพิจารณากําหนดสินคาหรือบริการควบคุมป 2562
ในคราวประชุมคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร
ที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมไดพิจารณาทบทวนรายการสินคาและบริการควบคุม โดยสรุปมติที่ประชุมได ดังนี้
1. คงรายการสินคาและบริการควบคุม จํานวน 51 รายการ จําแนกเปน 4.5 สินคา 6 บริการ
โดยขอเพิ่มรายละเอียดสินคา จํานวน 1 รายการ คือ มันสําปะหลัง และผลิตภัณฑ ปรับเปน “ตนพันธุ ทอนพันธุ
มัน สําปะหลังและผลิต ภัณ ฑ” เนื่ องจากโรคไวรัสใบด างมั นสํ าปะหลังเปน โรครายแรง หากเกิด ขึ้น จะสรางความ
เสียหายตออุตสาหกรรมมัน สําปะหลังทั้งระบบ จะทํ าลายผลผลิตมันสําปะหลังมากถึงรอยละ 80 - 100 สงผลให
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เกษตรกรมีตนทุนเพิ่มขึ้น ทั้งจากการใชยากําจัดแมลงหวี่ขาวที่เปนพาหนะนําโรคการเพาะปลูกทดแทนมันสําปะหลังที่
ตองถอนทําลายทิ้ง รวมทั้งเมื่อทําลายแลวจะตองพักดินเพื่อใหเชื้อหมดกวาจะปลูกใหมได เสียโอกาสในการขาย
ผลผลิตและขาดรายไดใชจายในชีวิตประจําวัน สําหรับภาคอุตสาหกรรม ผูประกอบการจะเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมทั้งมันเสน แปงมันสําปะหลัง เอทานอล และอุตสาหกรรมอาหารสัตวเกิดการแขงขันดานราคา สงผล
ตอตนทุนการผลิตในอุตสาหกรรมตอเนื่องและกระทบตอความสามารถในการแขงขัน อาจทําใหสูญเสียตลาดคูคา
สําคัญ รวมทั้งสวนแบงการตลาดลดลง
2. ยกเลิกรายการสินคาควบคุม จํานวน 1 รายการ คือ ครีมเทียมขนหวาน นมขน นมคืนรูป นม
แปลงไขมัน เนือ่ งจากความนิยมในการบริโภคครีมเทียมขนหวาน นมขน นมคืนรูป นมแปลงไขมันลดลง ในขณะที่
ตลาดมีผูประกอบการรายใหญจํานวนหลายรายและมีการแขงขันสูง อีกทั้งในชวง 5 ปที่ผานมา ไมมีการแจงขอปรับ
ราคาจําหนายสินคาสูงขึ้น รวมทั้งไมมีการรองเรียนเรื่องราคาจําหนายสูงเกินสมควร นอกจากนี้ จากเดิมตองมีการ
นําเขาวัถตุดิ บ (ไขมั น เนย) ในการผลิ ตแตปจ จุบัน ไดใชน้ํามันปาลมเปน วัตถุดิบ ทดแทน จึงเห็น ควรยกเลิกการ
กําหนดเปนสินคาควบคุม
3. เพิ่มรายการสินคาควบคุม ในหมวดอาหาร จํานวน 1 รายการ คือ หอมหัวใหญ เปนสินคาที่
มีปญ หาราคาตกต่ําในชวงฤดู กาลที่ผลผลิ ตออกสูต ลาดมากมาโดยตลอด จากการนําเขาที่ เพิ่มขึ้น โดยในป 2560
นําเขา 36,492 ตัน และ ป 2561 นําเขา 89,205 ตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 144 รวมทั้งยังมีปญหาการลักลอบการ
นําเขา จึงเห็นควรกําหนดใหหอมหัวใหญเปนสินคาควบคุม เพื่อกํากับดูแลสินคาหอมหัวใหญใหเกิดความเปนธรรม
แกเกษตรกร มิใหเกิดผลกระทบตอราคาหอมหัวใหญที่เกษตรกรขายได
4. เห็ นชอบสินคาและบริการควบคุม ป 2562 มี จํานวน 52 รายการ จําแนกเปน 46 สินคา
6 บริการ โดยแบงเปน 10 หมวดสินคา และ 1 หมวดบริการ ซึ่งครอบคลุมสินคาและบริการที่สําคัญ ดังนี้
1) หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ จํานวน 2 รายการ คือ (1) กระดาษทําลูกฟูก กระดาษ
เหนียว (2) กระดาษพิมพและเขียน
2) หมวดบริภัณ ฑ ขนสง จํานวน 2 รายการ คือ (3) ยางรถจักรยานยนต ยางรถยนต
(4) รถจักรยานยนต รถยนตนงั่ รถยนตบรรทุก
3) หมวดป จ จั ย ทางการเกษตร จํ า นวน 6 รายการ คื อ (5) เครื่ อ งสู บ น้ํ า (6) ปุ ย
(7) ยาปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (8) รถเกี่ยวขาว (9) รถไถนา (10) หัวอาหารสัตว อาหารสัตว
4) หมวดผลิ ต ภั ณ ฑ ป โ ตรเลี ย ม จํ า นวน 2 รายการ คื อ (11) ก า ซป โ ตรเลี ย มเหลว
(12) น้ํามันเชื้อเพลิง
5) หมวดยารั ก ษาโรคและเวชภั ณ ฑ จํ า นวน 2 รายการ คื อ (13) ยารั ก ษาโรค
(14) เวชภัณฑ เกี่ยวกับการรักษาโรค
6) หมวดวั ส ดุ ก อ สร า ง จํ า นวน 4 รายการ คื อ (15) ท อ พี วี ซี (16) ปู น ซี เ มนต
(17) สายไฟฟา (18) เหล็กโครสรางรูปพรรณ เหล็กแผน เหล็กเสน
7) หมวดสินคาเกษตรที่สําคัญ จํานวน 7 รายการ คือ (19) ขาวเปลือก ขาวสาร (20) ขาว
สาลี ข าวบาร เลย (21) ข า วโพด (22) ต น พั น ธุ ท อนพั น ธุ มั น สํ าปะหลั งและผลิ ตภั ณ ฑ (23) ผลปาล มน้ํ ามั น
(24) มะพราวผลแก และผลิตภัณฑ (25) ยางพารา ไดแก น้ํายางสด ยางกอน เศษยาง น้ํายางขน ยางแผน ยางแทง
ยางเครพ
8) หมวดสิ น ค าอุ ป โภคบริโภค จํานวน 8 รายการ คือ (26) กระดาษชําระ กระดาษ
เช็ดหนา (37) แชมพู (28) น้ํายาปรับผานุม (29) ผงซักฟอก น้ํายาซักฟอก (30) ผลิตภัณฑลางจาน (31) ผาอนามัย
(32) ผาออมสําเร็จรูปเด็กและผูใหญ (33) สบูกอน สบูเหลว
9) หมวดอาหาร จํ า นวน 12 รายการ คื อ (34) กระเที ย ม (35) ไข ไก (36) ทุ เรี ย น
(37) นมผง ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลว ไมรวมถึงนมเปรี้ยว (38) น้ํามัน และไขมันที่ไดจากพืชหรือสัตวทั้งที่
บริโภคไดหรือไมได (39) แปงสาลี (40) มังคุด (41) ลําไย (42) สุกร เนื้ อสุกร (43) หอมหัวใหญ (44) อาหารกึ่ง
สําเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก (45) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
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10) หมวดอื่น ๆ จํานวน 1 รายการ คือ (46) เครื่องแบบนักเรียน
11) หมวดบริการ จํานวน 6 รายการ คือ (47) การใหสิทธิในการเผยแพรงานลิขสิทธิ์เพลง
เพื่อการคา (48) บริการขนสงสินคาสําหรับธุรกิจออนไลน (49) บริการทางการเกษตร (50) บริการรักษาพยาบาล
บริการทางการแพทย และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค (51) บริการรับชําระเงิน ณ จุดบริการ
และ (52) บริการใหเชาสถานที่เก็บสินคา
7. เรื่อง การแกไขปญหาผูไดรับผลกระทบจากโครงการกอสรางอางเก็บน้ําหวยฝงแดง จังหวัดอุบลราชธานี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โดยกรมชลประทาน จายเงินชดเชยแกราษฎรผูไดรับผลกระทบจากโครงการกอสรางอางเก็บน้ําหวยฝงแดง จังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 9 รายรวมทั้งสิ้น 13,933,122.50 บาทโดยในสวนของงบประมาณ ใหกรมชลประธานปรับ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาดําเนินการเรื่องดังกลาว เพื่อให
เปนไปตามมติคณะกรรมการแกไขปญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เปนธรรม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14
มีนาคม 2562 (เฉพาะโครงการกอสรางอางเก็บน้ําหวยฝงแดง จังหวัดอุบลราชธานี)
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ร ายงานว า ในคราวการประชุ ม คณะกรรมการแก ไขป ญ หาของ
ขบวนการประชาชนเพื่ อสั งคมที่ เป น ธรรมครั้ งที่ 2/2562 เมื่ อวั น ที่ 14 มี น าคม 2562 มี รั ฐ มนตรี ป ระจํ าสํ านั ก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ) เปนประธานกรรมการ ไดมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบหลักเกณฑในการจายคาชดเชยการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
คาชดเชยการสูญเสียการทําประโยชนในที่ดินหลังฤดูเก็บเกี่ยว จํานวน 13,933,122.50 บาท แบงเปน
- คาชดเชยการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ระยะเวลา 20 ป (ตั้งแต
พ.ศ 2540 ถึ ง พ.ศ. 2560) จํ า นวน 9 ราย เนื้ อ ที่ 163-2-23 ไร เป น เงิ น ไร ล ะ 63,000 บาท รวมเป น เงิ น
10,304,122.50 บาท
- ค าชดเชยการสูญ เสีย การทํ าประโยชนในที่ดินหลังฤดูการเก็บ เกี่ ยว ตามหลักเกณฑ วิธี
ปฏิบัติปลีกยอยเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือดานการเกษตรผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 กรณีพื้นที่ทํา
การเพาะปลูกขาว ไรละ 1,113 บาท มาคํานวณเนื้อที่ 163-2-23 ไร ระยะเวลา 20 ป (พ.ศ. 2540 - 2560) จํานวน 9
ราย รวมเปนเงิน 3,629,000 บาท
2. เห็นควรใหเบิกจายจากงบประมาณของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยการ
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สําหรับเปนคาใชจายตาม
ขอ 1
3. มอบหมายให กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะหน วยงานผูรับ ผิดชอบ
โครงการดังกลาวนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยเรงดวน และใหจัดทํารายละเอียดการดําเนินการทางการ
คลั ง และงบประมาณตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง พ.ศ. 2561 เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของ
คณะรัฐมนตรีดวย
ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เปนธรรมครั้งที่
2/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ใหกรมชลประทานปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนํามาใชจายเงินเปนคาชดเชยแกราษฎรผูไดรับผลกระทบจากโครงการกอสรางอางเก็บ
น้ําหวยฝงแดง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 13,933,122.50 บาท สรุปได ดังนี้
ประเภทรายจาย
จํานวน (บาท)
1. คาชดเชยการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
10,304,122.50
2. คาชดเชยการสูญเสียการทําประโยชนในที่ดินหลังฤดูการเก็บเกี่ยว
3,629,000
รวมทั้งสิ้น
13,933,122.50
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ตางประเทศ
8. เรื่อง การดําเนินการตามขอมติคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ เรื่อง การตอตานการกอการรายที่
2462 (ค.ศ. 2019)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบและรั บ รองการดํ า เนิ น การตามข อ มติ ค ณะมนตรี ค วามมั่ น คง
แห ง สหประชาชาติ (United Nations Security Council - UNSC) เรื่ อ ง การต อ ต า นการก อ การร า ยที่ 2462
(ค.ศ. 2019) และมอบหมายให สวนราชการที่ เกี่ยวของ ได แก กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการคลัง (กค.)
กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงพาณิชย (พณ.) กระทรวงมหาดไทย
(มท.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) สํานักขาวกรองแหงชาติ (สขช.) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) สํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตช.) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ธปท.) และสํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) ถือปฏิบัติ และแจงผลการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ หรือขอขัดของ หรือ
อุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ต ามข อ มติ ดั ง กล า วให ก ระทรวงการต า งประเทศทราบ เพื่ อ ประโยชน ในการรายงาน
ตอสหประชาชาติตอไป ตามที่กระทรวงการตางประเทศ เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงการตางประเทศเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณารับทราบและรับรองการดําเนินการตามขอ
มติ ค ณะมนตรี ค วามมั่ น คงแห งสหประชาชาติ (United Nations Security Council - UNSC) เรื่ อ ง การต อ ต า น
การกอการรายที่ 2462 (ค.ศ. 2019) ที่ไดรับการรับรองเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ซึ่งเปนขอมติ UNSC ฉบับที่ 25
เพื่อ ตอบสนองต อการก อการร ายที่ เปลี่ ย นแปลงไปและเปน ภัย คุ กคามตอสัน ติภ าพและความมั่น คง เช น การใช
อิน เทอรเน็ ต และเครือข ายสังคมออนไลน เป น เครื่องมือเผยแพรแนวคิดกอการราย หาสมาชิ ก ระดมทุ น และวาง
แผนการกอการรายมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยขอมติฯ มีสาระสําคัญเปนการกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อใหไทยในฐานะ
รัฐสมาชิกจะตองดําเนิ นการในสวนที่ เกี่ยวของภายใตขอบเขตของกฎหมายภายในของไทยและพั นธกรณี ระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งการยกระดับมาตรการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก
ผูกอการรายในรูปแบบตาง ๆ เชน การกําหนดความผิดทางอาญาที่รุนแรงสําหรับการดําเนินคดีและลงโทษที่เกี่ยวของ
ทั้งทางตรงและทางออม การเรียกรองใหรัฐสมาชิกพิจารณาเปดเผยบัญชีการอายัดทรัพยสินระดับชาติหรือระดับ
ภูมิภาคตอสาธารณะ การผลักดันใหรัฐสมาชิกมีสวนรวมอยางแข็งขันในการดําเนินการและปรับปรุงบัญชีมาตรการ
ลงโทษกลุม ISIL (Da’esh) และกลุม Al – Qaida ใหทันสมัย และการผลักดันใหรัฐสมาชิกจัดตั้งหรือยกระดับกรอบ
การทํ างานระดั บ ชาติ ที่ อ นุ ญ าตให ห น ว ยงานระดั บ ชาติ ที่ เกี่ ย วข อ งสามารถรวบรวมหรื อ แบ งป น ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การสนับสนุนทางการเงินแกผูกอการราย เปนตน
ทั้งนี้ การดําเนินการตามขอมติดังกลาวสวนใหญสอดคลองกับภารกิจการตอตานการกอการรายที่
สวนราชการของไทยปฏิบัติตามหนาที่อยูแลว อยางไรก็ตาม ไทยควรเพิ่มมาตรการเฝาระวังเพื่อการปองปรามเกี่ยวกับ
การห ามเดิ น ทางเข า หรือ ผ า นดิ น แดนและการสนั บ สนุ น ทางการเงิน แกผู กอการราย ผ านการแลกเปลี่ ย นข อมู ล
ปฏิบัติการและขาวกรองทางการเงินที่เกี่ยวของกับกิจกรรมหรือความเคลื่อนไหวของเครือขายกอการรายกับประเทศ
ตนทาง ประเทศถิ่นพํานัก หรือเจาของสัญชาติ ประเทศทางผาน และประเทศปลายทาง เนื่องจากไทยเปนศูนยกลาง
การเงินและการเดินทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงมีความเปนไปไดที่นักรบกอการรายตางชาติอาจเลือก
เดิ นทางผานเขาและออกจากไทย ใชไทยเป น ที่พักพิง รวมทั้ งอาจดําเนิ นธุรกรรมการเงินในหรือผ านประเทศไทย
เพื่อสนับสนุนการกอการรายทั้งในภูมิภาคนี้และภูมิภาคอื่น ๆ
9. เรื่อง ขออนุ มัติการจัดทําและลงนามรางความตกลงดานการคนหาและชวยเหลืออากาศยานที่ประสบภั ย
ระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทําและลงนามรางความตกลงดานการคนหาและชวยเหลืออากาศยาน
ที่ประสบภัยระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ หากกอนการลงนามมีความ
จําเปนตองปรับปรุงแกไขรางความตกลงฯ ดังกลาวในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ หรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย ให
กระทรวงคมนาคมหารือรวมกับกระทรวงการตางประเทศโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง พรอม
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ทั้งอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามฝายไทย ตามที่กระทรวงคมนาคม
เสนอ
สาระสํ า คั ญ ของร า งความตกลงด านการค น หาและช ว ยเหลื อ อากาศยานที่ ป ระสบภั ย ระหว า ง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติการคนหา
และชวยเหลืออากาศยานที่ประสบภัยระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตลอดจน
การบริการดานการคนหาและชวยเหลือทางการบินและการอํานวยความสะดวกในการคนหาและชวยเหลือผูรอดชีวิต
จากอุบัติเหตุอากาศยานโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยทั้งสองฝายจะตองชวยเหลือซึ่งกันและกันตาม
ขอกําหนดในการบริการดานการคนหาและชวยชีวิตในเขตการคนหาและชวยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย (SRRs)
ทั้งนี้ ความตกลงดังกลาวจะมีผลบังคับใช ณ วันที่มีการลงนามของรัฐทั้งสองฝาย
10. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามรางความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาวาดวยการบริหาร การบํารุงรักษา และการใช สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา
ขามแมน้ําเมย/ตองยิน แหงที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทําและลงนามรางความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาวาดวยการบริหาร การบํารุงรักษา และการใชสะพานมิตรภาพไทย –
เมียนมา ขามแมน้ําเมย/ตองยิน แหงที่ 2 และอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เปนผูลงนามฝายไทย และมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมาธิการบริหารและบํารุงรักษาสะพาน (ฝายไทย) ตายนัยขอ 4
ของรางความตกลงดังกลาว โดยอนุมัติกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม หรือผูแทน สําหรับการลงนามดังกลาว ตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
โครงการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ขามแมน้ําเมย/ตองยิน แหงที่ 2 ไดดําเนินการแลว
เสร็จเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 และทั้งสองฝายไดจัดพิธีฉลองความสําเร็จการกอสรางสะพานดังกลาว เมื่อวันที่ 19
มีนาคม 2562 ณ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานรวมฝายไทยรวมกับที่ปรึกษาแหงรัฐ
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา
ทั้งนี้ การเปดสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ขามแมน้ําเมย/ตองยิน แหงที่ 2 จําเปนตองจัดทําความ
ตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐแหงสภาพเมียนมา เพื่อกําหนดพื้นฐานทาง
กฎหมายที่ จํ าเป น เกี่ ย วกั บ กรรมสิ ทธิ์ ความรว มมื อทางกฎหมาย การใช การบริห ารและการบํ ารุงรักษาสะพาน
บนพื้นฐานของความรวมมือ และความเคารพในเอกราชอธิปไตย และความเสมอภาคระหวางกัน
แตงตั้ง
11. เรื่อง การแตงตั้งผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
ในฐานะผูเชี่ยวชาญดานสิทธิเด็ก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอแตงตั้ง
นายวันชัย รุจนวงศ ดํารงตําแหนงผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิสตรี
แล ะสิ ท ธิ เ ด็ ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and
Children: ACWC) ในฐานะผู เชี่ ย วชาญด า นสิ ท ธิ เด็ ก เป น วาระที่ 2 (ระหว า งวั น ที่ 7 เมษายน 2562 ถึ ง วั น ที่
7 เมษายน 2565) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป
12. เรื่อง แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติตามที่ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒ นาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยเสนอแตงตั้ง นางสุวรีย ใจหาญ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม (นักวิเคราะหนโยบายและแผน
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เชี่ยวชาญ) สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม (นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน
2562 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปน
ตนไป
13. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (สํานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงบประมาณเสนอแตงตั้ง นายเสนีย ชีพทองคํา ที่ปรึกษาสํานัก
งบประมาณ (นักวิเคราะหงบประมาณเชี่ยวชาญ) สํานักงบประมาณ ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ
(นักวิเคราะหงบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2562 ซึ่งเปน
วันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
14. เรื่ อง การแต งตั้ งข า ราชการพลเรื อนสามั ญ ให ดํ ารงตํ า แหน งประเภทวิช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ (สํ านั ก
นายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐ มนตรี มีม ติ อนุ มั ติ ต ามที่ สํ านั กงานทรั พ ยากรน้ํ าแห งชาติ เสนอแต งตั้ ง นายสราวุ ธ ชี ว ะ
ประเสริฐ ผูอํานวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาดาน
ยุทธศาสตรน้ํา (นักวิเคราะหน โยบายและแผนทรงคุณวุฒิ ) สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
ตั้งแตวันที่ 11 เมษายน 2562 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
15. เรื่อง การรับโอนขาราชการทหารมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ (สํานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน พลเอก ชัยวัฒน โฆสิตาภา
ขาราชการทหาร ตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี (ผูตรวจราชการกระทรวง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง โดยผูมีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝายได
ตกลงยินยอมการโอน และ ก.พ. ไดมีมติอนุมัติใหรับโอนมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาวไดเปนกรณี
เฉพาะราย และ พลเอก ชัยวัฒนฯ ไดผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารจากสํานักงาน ก.พ. ดวยแลว
16. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานัก
นายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอแตงตั้ง
นางสาววรวรรณ พลิคามิน ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทางสังคม สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 30
เมษายน 2562 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
แตงตั้งเปนตนไป
17. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเสนอแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการตางประเทศ ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. นายดํารง ใครครวญ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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2. นายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา ใหดํารงตําแหนง
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
3. นายดุสิต เมนะพันธุ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต รัฐคูเวต ใหดํารงตําแหนง
อธิบดีกรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา
4. นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล ใหดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต ฮังการี
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อทดแทนผูที่จะเกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน โดยการ
แตงตั้งขาราชการใหไปดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตประจําตางประเทศ ตามขอ 1 และ 4 ไดรับความเห็นชอบจาก
ประเทศผูรับ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
18. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจาทา ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
2. นายกมล บูรณพงศ รองอธิบดีกรมการขนสงทางบก ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง
3. นายกมล หมั่นทํา รองอธิบดีกรมทางหลวง ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหนง
ที่วาง
19. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิและขออนุมัติ
ยกเวนการดําเนินการตามขอ 6 ของกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบป
บริบูรณรับราชการตอไป พ.ศ. 2552
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้
1. อนุมัติแตงตั้ง นางสาวอุรวี เงารุงเรือง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
2. ยกเวนการดําเนินการตามกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบป
บริบูรณรับราชการตอไป พ.ศ. 2552 ขอ 6 โดยการยาย นางสาวอุรวีฯ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง)
สํานักงานปลัดกระทรวง ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง
และนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาเห็นชอบใหขาราชการดังกลาว ซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รับราชการตอไปภายหลังเดือนมิถุนายน 2562
...........................

16

