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เรือ่ง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562                                                 1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ณ ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 3 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  

  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
  3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย    

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 4 เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความ 

ต้องการของภาครัฐ พ.ศ. ....  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี  

  1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความ
ต้องการของภาครัฐ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและรา่งอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้   
   2. เห็นชอบในหลักการของวิธีการจัดสรรงบประมาณระยะยาวและต่อเน่ืองของหน่วยงานของรัฐ
ในการจัดทําโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
  3. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวง
คมนาคม และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย    

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

 วาระที่ 8 เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการคลองระบายน้ําหลากบางบาล – บางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี  
 
 

1. อนุมัติ... 
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  1. อนุมัติให้ กษ. ดําเนินงานโครงการคลองระบายน้ําหลากบางบาล – บางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีกําหนดแผนงานโครงการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566) กรอบวงเงิน
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น 21,000 ล้านบาท 
  2. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กค.)  และสํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดหาแหล่งเงิน
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานต่อไป ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560  
  สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ทั้งน้ี  
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  และสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ  ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 
รวมทั้งข้อสังเกตของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไป     
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 วาระที่ 9 เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการประตูระบายน้ําบ้านก่อ พร้อมระบบส่งน้ํา จังหวัด
สกลนคร 
  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  เสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติให้ กษ. (กรมชลประทาน) ดําเนินโครงการประตูระบายนํ้าบ้านก่อ  พร้อมระบบส่งนํ้า  
จังหวัดสกลนคร มีกําหนดแผนงานโครงการ 5 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566) กรอบวงเงินงบประมาณ
โครงการทั้งสิ้น 1,249 ล้านบาท  
  2. มอบหมายให้สํานักงบประมาณ (สงป.)  พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน
ของโครงการต่อไป  
  สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  โครงการประตูระบายนํ้าบ้านก่อ พร้อมระบบส่งนํ้า จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่ง
เก็บกักนํ้าในลํานํ้ายามบริเวณบ้านก่อไว้ช่วยเหลือการเพาะปลูกโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง  ให้แก่พ้ืนที่บางส่วนของ
อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  เน่ืองจากในฤดูแล้งราษฎรในพ้ืนที่โครงการไม่มีนํ้าเพียงพอต่อการอุปโภค – 
บริโภค  และการเกษตรกรรมเป็นแหล่งเพาะขยายพันธ์ุปลา  และทําการประมง  รวมท้ังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยโครงการ ฯ ไม่จัดอยู่ในประเภทหรือกิจการที่เข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
และโครงการได้ดําเนินการสํารวจ – ออกแบบ  งานประตูระบายนํ้าหัวงาน  อาคารประกอบ แล้วเสร็จใน 
ปี พ.ศ. 2560 และระบบส่งนํ้าฝั่งขวาและระบบส่งนํ้าฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างดําเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการ 
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้จัดหาที่ดิน เพ่ือการก่อสร้างโครงการประมาณ 730 แปลง คิดเป็น 
เน้ือที่ประมาณ 1,640 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เนื้อที่ประมาณ 1,575 ไร่ และที่ดินไม่มีเอกสาร
สิทธิ์เนื้อที่ประมาณ 65 ไร่  โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้านการสํารวจปักหลักเขต  เพ่ือให้
สามารถดําเนินการด้านการจัดหาที่ดินได้ทันทีเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้เริ่มดําเนินโครงการ  
ทั้งน้ี กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นชอบการดําเนิน
โครงการฯ  
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  วาระที่ 10 เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการประตูระบายน้ําลําน้ําพุง – น้ําก่ํา  อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดสกลนคร  
  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  เสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติให้ กษ. โดยกรมชลประทาน ดําเนินโครงการประตูระบายนํ้าลํานํ้าพุง – นํ้ากํ่า  

อันเน่ือง... 
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อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร มีกําหนดแผนงานโครงการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2566) กรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,100 ล้านบาท 
  2. มอบหมายให้สํานักงบประมาณ (สงป.)  พิจารณาจัดหาแหล่งเงินเพ่ือสนับสนุนการดําเนิน
โครงการให้เป็นไปตามแผนงานต่อไป  
  สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  โครงการประตูระบายนํ้าลํานํ้าพุง – นํ้ากํ่า  อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตอําเภอเมืองสกลนคร  และอําเภอโคกศรีสุพรรณ  โดยการก่อสร้าง
คลองผันนํ้าเพ่ือตัดยอดนํ้าจากลํานํ้าพุงก่อนไหลลงสู่หนองหาร โดยผันนํ้าลงสู่ลํานํ้ากํ่า  สามารถลดปริมาณนํ้า 
ที่ไหลลงสู่หนองหารได้ประมาณ 55  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และช่วยเหลือประชาชนเพ่ือการอุปโภคบริโภค  
การเกษตร  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 11 เรื่อง ขออนุมัติกรอบงบประมาณโครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของ 

ไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2563 – 2565   
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบงบประมาณโครงการรณรงค์บริโภคข้าวและ 

ผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ  พ.ศ. 2563 – 2565 วงเงินงบประมาณรวม 
359,733,400 บาท และมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)   
เพ่ิมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้กับเกษตรกรและประชาชนในเรื่องการบริหารจัดการการผลิตและ
การตลาดข้าวครบวงจร  โดยให้ปรับแผนงบประมาณ เพ่ือดําเนินการในเรื่องน้ีในปี 2562 ด้วย ตามท่ี พณ. เสนอ 
ทั้งน้ี รายละเอียดงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  พณ. รายงานว่า 

1. โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศ 
และต่างประเทศ  ปี 2563 – 2565 เป็นการดําเนินโครงการเชิงรุกในการขยายตลาดและประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ข้าวไทยต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองขั้นตํ่า  3 ปี (ปี 2563 – 2565) เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 
โดยโครงการมีการดําเนินการที่สําคัญ จํานวน 11 กิจกรรม  
  2. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดําเนินตามโครงการฯ  ดังน้ี  
      2.1 โอกาสในการขยายตลาดข้าวไทยเชิงรุกผ่านช่องทางทั้งด้านออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ือ
รักษากลุ่มเป้าหมายเดิมและเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ ตลอดจนสร้างการยอมรับและเช่ือมั่นในคุณภาพของ
ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวของประเทศไทย  
      2.2 คุณภาพและมาตรฐานข้าวไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ซึ่งรวมถึงตลาดเก่าและตลาดใหม่ ผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ เช่ือมั่น ยอมรับในคุณภาพมาตรฐานข้าวไทย  
มีการสั่งซื้อข้าวไทยอย่างต่อเรื่อง ส่งผลถึงราคาและความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย 
      2.3 เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย ยังคงได้รับความนิยม 
อย่างแพร่หลาย  รวมถึงได้รับการส่งเสริม/กํากับดูแลใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยเชิงรุก รวมถึงมีระบบ
การกํากับดูแลเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย ที่น่าเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับ ทําให้การร้องเรียนจากผู้นําเข้า
ลดลง  
      2.4 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับการกํากับ
ดูแลตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานข้าวไทย ส่งผลให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพมาตรฐานข้าวดําเนินได้
ด้วยความรวดเร็วเป็นไปตามวัตถุประสงค์การดําเนินการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด้านแต่งต้ัง... 

 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 3 ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4 ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. .... 

เศรษฐกิจ-สังคม 8 ขออนุมัติดําเนินโครงการคลองระบายนํ้าหลากบางบาล – บางไทร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9 ขออนุมัติดําเนินโครงการประตูระบายน้ําบ้านก่อ พร้อมระบบส่งน้ํา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดสกลนคร
10 ขออนุมัติดําเนินโครงการประตูระบายน้ําลําน้ําพุง – น้ํากํ่า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร 
11 ขออนุมัติกรอบงบประมาณโครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้าวของไทยท้ังตลาดในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2563 – 2565

แต่งตั้ง 21 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
25 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สะพานปลา 

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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7http://www.thaigov.go.th                                                            เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 
 
  วันน้ี (8 มกราคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราเงินนําส่งกองทุนคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการ 
    ของภาครัฐ พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามมาตรา 12 (1)  
    ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการช่ัวคราว พ.ศ. 2562 
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้หินเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือ 
    ทรายเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 
  7.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

เศรษฐกิจ- สังคม 
  8.  เรื่อง   ขออนุมัติดําเนินโครงการคลองระบายนํ้าหลากบางบาล – บางไทร  
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  9.  เรื่อง   ขออนุมัติดําเนินโครงการประตูระบายนํ้าบ้านก่อ พร้อมระบบส่งนํ้า  
    จังหวัดสกลนคร 
  10.  เรื่อง   ขออนุมัติดําเนินโครงการประตูระบายนํ้าลํานํ้าพุง – นํ้ากํ่า  อันเน่ืองมาจาก 
    พระราชดําริ จังหวัดสกลนคร  
  11.  เรื่อง   ขออนุมัติกรอบงบประมาณโครงการณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย
    ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2563 – 2565 
  12.   เรื่อง  การขอรับเงินอุดหนุนรายปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และทุนประเดิม 
    งวดที่สอง 
  13.  เรื่อง  วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  14.  เรื่อง   แนวทางการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
  15.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2560 เก่ียวกับการกู้เงิน 
    สําหรับโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเช่ือมโยงภูมิภาคช่วง 
    กรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา)  
  (ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ 8 มกราคม 2562) 

ด้วยการสแกน QR Code 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2 

  16.  เรื่อง   มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้าย
    โฆษณาบนทางสาธารณะ 
  17.  เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ปี 2562  
    ของกระทรวงการคลัง 
  18.  เรื่อง   ความต้องการงบประมาณของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิด 
    กฎหมาย (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 

ต่างประเทศ 
 
  19.   เรื่อง   การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของไทยในองค์กร Asian Forest Cooperation  
    Organization (AFoCO) 
   20.   เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
    อาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-
    สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22  
 

แต่งต้ัง 
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) 
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
    (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  25.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน
    ระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา  
  27.  เรื่อง  ให้กรรมการผูช่้วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราช
กฤษฎีกากําหนดอัตราเงินนําส่งกองทุนคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราเงินนําส่งกองทุนคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  3. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ             
สังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
  4. ให้กระทรวงการคลังและสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกันดําเนินการ
ตามข้ันตอนที่เก่ียวข้องต่อไป   
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
    1.1 กําหนดให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศใน            
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
   1.2 แก้ไขเพ่ิมเติมประเภทเงินนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ                 
ขนาดย่อม ได้แก่ เงินสถาบันการเงินนําส่งเงินและเงินเพ่ิม  
   1.3 กําหนดให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีอํานาจเรียก
ให้สถาบันการเงินนําส่งเงินเป็นอัตราร้อยละไม่เกิน 0.001 ต่อปีของยอดเงินฝากถัวเฉล่ียของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครอง
ตามอัตราที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แต่เมื่อรวมอัตราดังกล่าวกับอัตราที่กําหนดให้สถาบันการเงินต้องนําส่งเงิน
เข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)               
ตามกฎหมายว่าด้วยปรับปรุงการบริหารหน้ีเงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน และกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปีของยอดเงินฝากถัวเฉล่ียของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครอง  
    1.4 กําหนดให้สถาบันการเงินใดไม่นําส่งเงินเข้ากองทุนหรือนําส่งไม่ครบภายในระยะเวลาที่
กําหนด ต้องเสียเงินเพ่ิมในอัตราไม่เกินร้อยละสองต่อเดือนของจํานวนเงินที่ไม่นําส่ง หรือนําส่งไม่ครบ ทั้งน้ี                
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และให้สํานักงานมีอํานาจออกคําสั่งเรียกให้สถาบันการเงินน้ัน
ชําระเงินดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กําหนด  
   1.5 เพ่ิมประเภทการใช้จ่ายของเงินกองทุนส่งเสริม SMEs ในส่วนของเงินที่สถาบันการเงิน
นําส่งเข้ากองทุนส่งเสริม SMEs ให้ชัดเจน โดยกําหนดให้เงินที่สถาบันการเงินนําส่งดังกล่าวใช้จ่ายเพ่ือให้              
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นลูกหน้ีและมีปัญหากับสถาบันการเงิน  
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราเงินนําส่งกองทุนคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. .... เป็นการปรับ             
ลดอัตราที่กําหนดให้สถาบันการเงินนําส่งเงินเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
จากปัจจุบันที่กําหนดให้สถาบันการเงินนําส่งเงินเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปีของยอดเงิน
ฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครอง เป็นให้ลดอัตราเงินนําส่งลงเหลือร้อยละ 0.009 ต่อปีของยอดเงินฝาก            
ถัวเฉล่ียของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครอง   
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2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ             
สํานักงานศาลยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  เป็นการกําหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยทางทะเลเป็นกฎหมายเฉพาะ โดยกําหนดให้
สอดคล้องกับหลักสากลท่ีนานาประเทศใช้อยู่ในปัจจุบัน (Marine Insurance Act 1906 และ Insurance Act 2015 
ของประเทศอังกฤษ) ดังน้ี  
  1. หมวด 1 สัญญาประกันภัยทางทะเล กําหนดให้สัญญาประกันภัยทางทะเลใช้แก่การประกันภัย
ทางทะเลท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ และกําหนดให้คู่สัญญาสามารถตกลงใช้กฎหมายน้ีกับการประกันภัย
ในการขนส่งแบบอ่ืน คือ ทางบกและทางอากาศด้วย  
   2. หมวด 2 การเปิดเผยข้อความจริงและคําแถลง กําหนดหลักการเร่ืองความสุจริตอย่างย่ิง
ระหว่างคู่สัญญา และผลของการละเมิดหลักสุจริตที่จะทําให้สัญญาตกเป็นโมฆียะ รวมท้ังเพ่ิมหลักการเร่ืองการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยทุจริต Fraudulent Claim ซึ่งปรับปรุงมาจาก Case Law และ Insurance Act 
2015  
  3. หมวด 3 ส่วนได้ส่วนเสียอันสามารถเอาประกันภัยได้ กําหนดหลักการเรื่องส่วนได้ส่วนเสียว่า           
ผู้เอาประกันภัยต้องคาดหมายว่าจะได้มาซึ่งส่วนได้เสียขณะขอเอาประกันภัย มิฉะน้ันสัญญาจะตกเป็นโมฆะ  
  4. หมวด 4 มูลค่าอันสามารถประกันภัยได้ กําหนดวิธีการคํานวณมูลค่าอันเอาประกันภัยได้ 
Insurable Interest ในการประกันภัยตัวเรือ สินค้า ค่าระวาง เพ่ือการจัดทําประกันภัยให้เหมาะสม  
  5. หมวด 5 กรมธรรม์ประกันภัย  
   5.1 กําหนดวิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย และการลงลายมือช่ือ การประทับตรา การเปิด
ช่องสําหรับวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการอ่ืนที่อาจพัฒนาขึ้นในอนาคต  
   5.2 กําหนดนิยามกรมธรรม์ประกันภัยแบบรายเที่ยว ซึ่งคุ้มครองในเส้นทางที่ตกลงกัน 
จากสถานที่แห่งหน่ึงไปยังสถานที่แห่งอ่ืน เมื่อไปถึงความคุ้มครองก็จะสิ้นสุด  
   5.3 กําหนดนิยามกรมธรรม์ประกันภัยแบบกําหนดระยะเวลา ซึ่งระยะเวลาคุ้มครอง
เริ่มต้นและสิ้นสุดตามวันเวลาที่ระบุหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย   
   5.4 กําหนดนิยามกรมธรรม์ประกันภัยแบบกําหนดมูลค่า กรณีเกิดความเสียหายสิ้นเชิง 
จะชดใช้ตามมูลค่าที่ตกลงโดยไม่ต้องนําสืบความเสียหายที่แท้จริง  
   5.5 กําหนดนิยามกรมธรรม์ประกันภัยแบบไม่กําหนดมูลค่า กรณีเกิดความเสียหายสิ้นเชิง 
จะชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงตามสูตรในหมวด 10   
  6. หมวด 6 คํารับรองและข้อกําหนด กําหนดกรณีที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยตกลง
ยอมรับกันว่า ข้อเท็จจริงใดจะมีอยู่หรือไม่มีอยู่อันเก่ียวเน่ืองกับความเสี่ยงภัย ซึ่งหากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงดังกล่าว ผู้รับประกันภัยอาจหลุดพ้นความรับผิดตามสัญญาในบางกรณี  
  7. หมวด 7 การเดินทาง กําหนดเก่ียวกับเส้นทางหรือการเดินทาง ใช้กับกรมธรรม์ประกันภัยแบบ
รายเที่ยว หลักการเรื่องเส้นทางที่ตกลงกันหรือเส้นทางที่เหมาะสม (Proper Route) ในกรณีที่ไม่มีการตกลง (Agreed 
Route) และผลกระทบตามความคุ้มครองกรณีที่มีการเดินเรือออกนอกเส้นทาง  
  8. หมวด 8 เบี้ยประกันภัย กําหนดหลักการเรื่องเบ้ียประกันภัย และหน้าที่ในการชําระเบ้ีย
ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย รวมท้ังกําหนดให้กรณีการทําประกันภัยผ่านนายหน้าประกันภัย ความผูกพัน           
ตามสัญญาประกันภัยระหว่างผู้รับประกันภัยกับผู้เอาประกันภัยอาจเกิดขึ้นสมบูรณ์   
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  9. หมวด 9 ความเสียหาย กําหนดลักษณะความเสียหาย ความเสียหายที่การประกันภัยทางทะเล
ไม่ให้ความคุ้มครอง การจงใจก่อให้เกิดความเสียหาย ความเสียหายอันเป็นผลโดยตรงจากความล่าช้า ลักษณะของ
ความเสียหายสิ้นเชิงและความเสียหายบางส่วน  
  10. หมวด 10 การประเมินค่าสินไหมทดแทน กําหนดวิธีการคํานวณจํานวนเงินที่ผู้เอาประกันภัย
จะได้รับชดใช้เป็นค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่วัตถุที่เอาประกันภัยเสียหายสิ้นเชิงหรือบางส่วนตามกรมธรรม์
ประกันภัยแบบกําหนดมูลค่าและไม่กําหนดมูลค่า  
  11. หมวด 11 การรับช่วงสิทธิ กําหนดสิทธิให้ผู้รับประกันภัยสามารถรับช่วงสิทธิไล่เบ้ียจาก
บุคคลภายนอกที่ทําละเมิดเป็นเหตุให้วัตถุที่เอาประกันภัยเสียหาย  
  12. หมวด 12 การประกันภัยซํ้าซ้อน กําหนดวิธีการชดใช้ในกรณีที่มีการประกันภัยซ้ําซ้อน 
Double Insurance และจํานวนเงินเอาประกันภัยรวมสูงกว่าความเสียหาย  
  13. หมวด 13 การประกันภัยตํ่ากว่ามูลค่า กําหนดหลักการเรื่องการประกันภัยตํ่ากว่ามูลค่า 
Under Insurance โดยให้ผู้เอาประกันภัยรับประกันภัยตนเองในส่วนที่ขาด Self – Insurance  
  14. หมวด 14 การประกันภัยแบบสหการ กําหนดนิยามการประกันภัยแบบสหการ คือ กรณีผู้ที่มี
ความเสี่ยงภัยเหมือน ๆ กัน มาร่วมรับประกันภัยซึ่งกันและกันในความเสี่ยงภัย ซึ่งโดยปกติผู้รับประกันภัยจะไม่รับ
ประกันภัย โดยจัดต้ังเป็นสมาคมประกันภัยแบบสหการของเจ้าของเรือ P&I Club (Protection and Indemnity 
Club)  
  15. หมวด 15 อายุความ (ได้เทียบเคียงหลักการมาจาก Limitation Act 1980) กําหนดให้  
    15.1 การเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน มีอายุความสองปีนับแต่วันที่เกิดความเสียหาย  
   15.2 การเรียกให้ใช้หรือให้คืนเบ้ียประกันภัย มีอายุความสองปีนับแต่วันซึ่งสิทธิจะเรียกให้
ใช้หรือคืนเบ้ียประกันภัยถึงกําหนด   
    15.3 การเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยต่อ มีอายุความหกปีนับแต่
วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยต่อได้  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ  และให้ส่ งสํ า นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  โดยใ ห้รับความเห็นของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
  3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้ “วิชาชีพสัตวบาล” หมายความว่า วิชาชีพเก่ียวกับการจัดการใด ๆ ต่อสัตว์เลี้ยง              
การจัดการผลผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์ และให้รวมถึงการจัดการด้านต่าง ๆ ที่มีผลทําให้สัตว์แข็งแรงสมบูรณ์ “สัตว์
เลี้ยง” หมายถึง สัตว์ที่เลี้ยงเพ่ือประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การบริโภค การใช้งาน การใช้ผลผลิต และเพ่ือความ
พึงพอใจของมนุษย์ เช่น การเลี้ยงสัตว์สวยงาม ทั้งน้ี ไม่รวมสัตว์น้ําและสัตว์ป่า  
   2. ให้มีสภาสัตวบาลเป็นนิติบุคคล โดยมีอํานาจหน้าที่รับขึ้นทะเบียน และออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอ
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสัตวบาล รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรอนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพ             
สัตวบาลของสถาบันต่าง ๆ รับรองหลักสูตรต่าง ๆ สําหรับการฝึกอบรม เป็นต้น  
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  3. กําหนดให้รายได้สภาสัตวบาลมาจากเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก 
ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญั ติ น้ี ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สิน และกิจกรรม                 
ตามวัตถุประสงค์ เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้ให้แก่สภาสัตวบาล รวมถึงดอกผลของเงินและทรัพย์สินดังกล่าว  
  4. ให้สมาชิกสภาสัตวบาล ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ มีความรู้ในวิชาชีพสัตวบาลโดยได้รับ
ปริญญาในสาขาวิชาชีพสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์จากสถาบันที่สภาสัตวบาลรับรอง  
  5. กําหนดสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก คือ ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สัตวบาล  
  6. ให้มี “คณะกรรมการสัตวบาล” ประกอบด้วยกรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ นายกสมาคมสัตวบาล
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรรมการท่ีมาจาก
หน่วยงานราชการ โดยให้มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารกิจการสัตวบาลตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของ                
สภาสัตวบาล จัดต้ังสํานักงานของสภาสัตวบาล เป็นต้น   
  7. ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพสัตวบาล หรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิ
ประกอบวิชาชีพดังกล่าว โดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตจากสภาสัตวบาล  
  8. ให้ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวบาล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท ก. และประเภท ข. และ                 
ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสัตวบาลต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี  
    8.1 ประเภท ก. ต้องได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือสูงกว่าในสาขาสัตวบาล หรือ
สัตวศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์จากสถานศึกษาในประเทศไทย ที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือสํานักงาน          
การอุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการรับรองและสภาสัตวบาลรับรองและเป็นสมาชิกแห่งสภาสัตวบาล และ
สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย เป็นต้น  
   8.2 ประเภท ข. มีความรู้ในวิชาชีพสัตวบาล โดยได้รับปริญญาสาขาอ่ืนที่มิใช่สัตวบาล               
สัตวศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือวุฒิบัตรหรือเทียบเท่าจาก
สถานศึกษาที่สภาสัตวบาลรับรอง และผ่านการสอบความรู้ตามข้อบังคับสภาสัตวบาลและเป็นสมาชิกสมาคมสัตวบาล
แห่งประเทศไทย  
 
4. เรื่อง ร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพฒันานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความ
ต้องการของภาครัฐ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและรา่งอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรตีรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้   
   2. เห็นชอบในหลักการของวิธีการจัดสรรงบประมาณระยะยาวและต่อเน่ืองของหน่วยงานของรัฐใน
การจัดทําโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับ
ความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสาํนักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
  3. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม 
และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
  สาระสาํคญัของร่างระเบียบ  
  1. กําหนดบทนิยาม “การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ” “หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ” “หน่วยงานที่รับทําโครงการ” “ผู้เข้าร่วมโครงการ” และ “รฐัวิสาหกิจ” โดย “การพัฒนานวัตกรรมตาม
ความต้องการของภาครัฐ” หมายถึง การเสาะหานวัตกรรมที่หน่วยงานของรัฐต้องการใช้หรือต้องการนําไป
แก้ปัญหาสงัคม เศรษฐกิจ และความม่ันคง แต่ยังไม่สามารถใช้องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่มีอยู่แก้ปัญหาได้ หรอื
ยังไม่สามารถผลิตหรือให้บริการได้ภายในประเทศ  
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   2. ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ประกอบด้วย 
1) หน่วยงานเจ้าของโครงการ 2) ผู้บริหารโครงการ 3) หน่วยงานที่รับทําโครงการ และ 4) ผู้เข้าร่วมโครงการ  
  3. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีแผนรายจ่ายเพ่ือการนําเข้าเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือบริการจาก
ต่างประเทศ จัดสรรงบประมาณส่วนหน่ึงสําหรับจัดทําและบริหารโครงการ  
  4. กําหนดวิธีการดําเนินโครงการ ดังน้ี  
   4.1 ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการให้ทุนแก่หน่วยงานที่รับทําโครงการ หรือหน่วยงานที่รับ
ทําโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ   
   4.2 การดําเนินโครงการให้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาความเป็นไปได้ 
ระยะที่ 2 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการใหม่ และระยะที่ 3 การนําต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการหรือบริการใหม่ จํานวนหน่ึงไปทดสอบการใช้งานและการรับรองคุณภาพ  
   4.3 เมื่อดําเนินการเสร็จแล้วในแต่ละระยะ ให้มีการประเมินผลโครงการเพ่ือพิจารณา            
การให้ทุนในระยะต่อไป  
  5. ให้มีคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการแต่งต้ังคณะกรรมการ 2 ชุด 
ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการ และ 2) คณะกรรมการประเมินผลโครงการ  
  6. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์อ่ืนใดที่เกิดขึ้นจากโครงการน้ี ให้ตกเป็นของ
หน่วยงานที่รับทําโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน  
  7. กําหนดให้ วท. มีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี  
   7.1 สวทช. มีหน้าที่ให้คําปรึกษา เสนอแนะ เช่ือมโยงกลไกการสนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีเก่ียวข้อง และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานท่ีรับทําโครงการ และมีหน้าที่
จัดให้มีแนวทางการดําเนินโครงการและระบบข้อมูลกลาง ซึ่งต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้  
   7.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอํานาจออกหลักเกณฑ์ วิธีการ
และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้อง และมีอํานาจในการตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบ  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราคา่ธรรมเนียมตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเท่ียว ชนิด
ใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2562 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามมาตรา 
12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการช่ัวคราว พ.ศ. 2562 ตามท่ีสาํนักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) 
เสนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และดําเนินการต่อไปได้  
  ตช. เสนอว่า  
  1. หลังจากคณะรัฐมนตรีได้ลงมติและมีกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจ
ลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเท่ียว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียวเป็นการช่ัวคราว พ.ศ. 2561 แล้ว สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ โดยสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจสอบข้อมูลสถิติผู้โดยสารที่มาขอรับการตรวจลงตรา                
ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa ON Arrival) ในช่วงก่อนมีการยกเลิกการกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมและช่วงที่มีการยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมแล้ว พบว่ามีจํานวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
และขอรับการตรวจตรา มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ี 

ช่องทางอนุญาต 

ช่วงระยะเวลา 
1 ต.ค. – 14 พ.ย. 

61 เก็บ
ค่าธรรมเนียม 

15 พ.ย. – 31 ธ.ค. 
61 ยกเลิก

ค่าธรรมเนียมฯ 

เพิ่ม คิดเปน็ % 

ด่าน ตม. ทอ. สุวรรณภูมิ 190,543 521,435 330,892 173 % 
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ด่าน ตม. ทอ. กรุงเทพ 121,749 269,496 147,747 143 % 
ด่าน ตม. ทอ. ภูเก็ต  85,357 193,815 108,458 128 % 
ด่าน ตม. ทอ. 
เชียงใหม่ 

21,643 74,979 53,336 246 % 

ด่าน ตม. ทอ. 
หาดใหญ ่

341 462 121 35 % 

  2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประสานงานสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองขอให้พิจารณา
ดําเนินการขยายเวลาการใช้มาตรการการตรวจลงตรา (Visa On Arrival) ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 โดย
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเห็นว่า จากการติดตามผลการดําเนินมาตรการดังกล่าวส่งผลให้สถานการณ์การ
ท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีจํานวนนักท่องเที่ยวย่ืนขอการตรวจลงตรา ณ ช่องทาง
อนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) ต้ังแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 
จํานวน 1,030,561 คน โดยเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 70.44 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ประกอบกับเป็น
การขยายผลในการกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงหน้าฤดูกาลท่องเที่ยวที่สําคัญคือ เทศกาลตรุษจีนและเทศกาลสงกรานต์ 
  สาระสําคัญร่างกฎกระทรวง 
  1. ขยายมาตรการในการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะ
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพ่ือการท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่เกินสิบห้าวัน ในกรณีย่ืนขอรับการตรวจ
ลงตรา ณ  ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) ที่มีการเก็บอัตราค่าธรรมเนียมประเภท
นักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว จํานวนเงิน 2,000 บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2559) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้ยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นการช่ัวคราวต่อไปอีก 
  2. ในการยกเลกิการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตามข้อ 1 มีการกําหนดระยะเวลาการใช้
บังคับต่อเน่ืองจากที่ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมไว้เดิมจนถึงหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์คือวันที่ 14 ม.ค. 2562 ถึง
วันที่ 30 เม.ย. 2562 
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้หนิเปน็หินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทรายเปน็ดินอุตสาหกรรม
หรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี 
                   1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดให้หินเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือ
ทรายเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                   2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ  
สังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

อก. เสนอว่า 
          1. เน่ืองจากพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ได้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลให้

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ถูกยกเลิกไป และส่งผลให้กฎกระทรวงกําหนดให้หินเป็นหินประดับหรือหิน
อุตสาหกรรมและดินหรือทรายเป็นดินอุตสาหกรรม หรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 ถูกยกเลิกไปด้วย อก. จึงได้
จัดทําร่างกฎกระทรวงกําหนดให้หินเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทรายเป็นดินอุตสาหกรรมหรือ
ทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. .... ทั้งน้ี มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ได้กําหนดให้ “แร่” หมายความ
รวมไปถึงหินตามที่กฎกระทรวงกําหนดเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทราย ตามที่กฎกระทรวง
กําหนดเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม ประกอบมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
กําหนดให้รัฐมนตรี อก. มีอํานาจในการออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
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          2. อก. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงกําหนดให้หินเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทราย
เป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. ... ขึ้นใหม่ โดยร่างกฎกระทรวงฉบับน้ีมีหลักการลักษณะเดียวกับ
กฎกระทรวงฉบับเดิมที่ถูกยกเลิกแต่ได้กําหนดหลักการเพ่ิมเติม โดยให้ยกเว้นดินมาร์ลที่นําไปผ่านกระบวนการเป็น
ดินสอพองและใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมพื้นบ้านไม่ถือเป็นดินอุตสาหกรรม เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบกับภูมิปัญญา
ของชาวบ้าน 

          3. ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการใช้หิน ดิน หรือทรายที่มี
คุณลักษณะเฉพาะและการนําไปใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด รวมทั้งรัฐสามารถ
กํากับดูแลมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักเกณฑ์ทางวิชาการวิศวกรรมเหมืองแร่ และก่อให้เกิดรายได้
ของภาครัฐจากการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ ซึ่งรายได้ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์โดยรวม 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกําหนดให้หินเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทรายเป็นดินอุตสาหกรรม
หรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ 

           สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
ประเด็น รายละเอียด 

1. กําหนดชนิดของหินประดับ กําหนดให้หินจํานวน 10 ชนิด เป็นหินประดับ ได้แก่ หิน
ก ร ว ด ม น  ( Conglomerate) หิ น ก ร ว ด เ ห ล่ี ย ม 
(Breccia) หินแกรนิต (Granite) หินชนวน (Slate) หินทรา
เวอ ร์ทีน  (Travertine)หินทราย  ( Sandstone) หินนาค
กระสวย (Serpentinite) หินไนส์ (Gneiss) หินบะซอลต์ 
(Basalt) และหินปูน (Limestone)

2. กําหนดชนิดของหินอุตสาหกรรม กําหนดให้หินอุตสาหกรรม ได้แก่ หินชนิดอ่ืน นอกเหนือจาก
หิน 10 ชนิด ดังกล่าวข้างต้น และหิน 10 ชนิดดังกล่าว
ข้างต้นที่มีปริมาณสํารองเพียงพอ หรือมีคุณภาพไม่เหมาะสม
ที่จะทําเป็นหินประดับตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

3. กําหนดชนิดของดินอุตสาหกรรม กําหนดให้ดินจํานวน 7 ชนิด เป็นดินอุตสาหกรรม ได้แก่ ดิน
ขาว ดินซีเมนต์ ดินทนไฟ (Fire Clay) ดินเบา หรือไดอะทอ
ไ ม ต์  ( Diatomite) ห รื อ ไ ด อ ะ ต อ ม เ ม เ ชี ย ส เ อิ ร์ ท 
(Diatomaceous earth) ดินมาร์ล ดินเหนียวสี และบอล
เคลย์ (Ball Clay) 

4. กําหนดชนิดของดินที่ไม่ถือเป็นดิน
อุตสาหกรรม 

- ดินมาร์ลที่นําไปผ่านกระบวนการแต่งเป็นดินสอพอง และใช้
เพ่ือประโยชน์ในอุตสาหกรรมพ้ืนบ้าน 
 - ดินเหนียวสีที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในงานหัตถกรรม หรือ
อุตสาหกรรมพ้ืนบ้าน

5. กําหนดชนิดของทรายอุตสาหกรรม - กําหนดให้ทรายอุตสาหกรรม ได้แก่ ทรายแก้ว หรือทราย     
ซิลิกา

6. กําหนดอํานาจของอธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

- ให้อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ 
และลักษณะการนําไปใช้ประโยชน์ ของดินอุตสาหกรรมและ
ทรายอุตสาหกรรม
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7. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา  
ก่อนเสนอสภานิติบัญญติัแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. เพ่ิมบทนิยาม คําว่า “มวยไทย” “การแขง่ขันกีฬามวย” “ค่ายมวย” “ครูมวย” เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนเหมาะสมย่ิงขึ้น   
   2. กําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการกีฬามวย และให้คณะกรรมการกีฬามวยมีหน้าที่และอํานาจ 
ได้แก่ (1) ส่งเสริม สนับสนุนอนุรักษ์และเผยแพร่มวยไทย หรือกีฬามวย (2) ส่งเสริมให้มกีารพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลในวงการมวย (3) วางแผนและกําหนดมาตรการต่าง ๆ เก่ียวกับกีฬามวยเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยและสวัสดิ
ภาพของนักมวย เป็นต้น  
  3. กําหนดให้ผูท้ี่ประสงค์จะเข้าแข่งขันกีฬามวยต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน และนกัมวยที่
ประสงค์จะเข้าแข่งขันกีฬามวยในต่างประเทศ ต้องได้รับความยินยอมจากนายทะเบียน ตลอดจนผู้เยาว์ที่ประสงค์จด
ทะเบียนเป็นนักมวยต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน  
  4. กําหนดให้ผูจ้ัดการนักมวย ผู้ตัดสิน ผู้จัดรายการแข่งขันมวย และนายสนามมวยต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน   
  5. กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดการแข่งขันกีฬามวยสําหรับนักมวยอายุตํ่ากว่า 15 
ปีบริบูรณ์ กําหนดให้ผู้ใดฝ่าฝนืต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และ
กําหนดให้ผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวยที่จัดการแข่งขันทีม่ีนักมวยซึ่งเป็นผู้เยาว์เข้าร่วมการแข่งขันต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมของนักกีฬามวยน้ันด้วย  
  6. กําหนดให้มคีณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งแต่งต้ังโดยคณะกรรมการกีฬามวย 
ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอีก 4 คน โดยมีหน้าที่และอํานาจตามที่กําหนด  
  7. กําหนดให้บุคคลในวงการมวยมีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ในกรณทีี่
ไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนกับบุคคลในวงการกีฬามวยอ่ืนหรือได้รับผลกระทบ
จากการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
8. เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการคลองระบายน้ําหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมั ติให้ กษ . ดําเนินงานโครงการคลองระบายนํ้าหลากบางบาล – บางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีกําหนดแผนงานโครงการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566) กรอบวงเงินงบประมาณ
โครงการทั้งสิ้น 21,000 ล้านบาท 
  2. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กค.)  และสํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดหาแหล่งเงิน
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานต่อไป ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560  
  สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ทั้งน้ี ให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  และสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ  ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ รวมท้ัง
ข้อสังเกตของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไป   
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  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. โครงการคลองระบายน้ําหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่ึงใน
แผนการบรรเทาอุทกภัยลุ่มนํ้าเจ้าพระยา 9 แผนงาน โดยเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําของแม่นํ้า
เจ้าพระยาบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาถึงปากแม่นํ้า โดยการขุดคลองระบายนํ้าหลากสายใหม่เพ่ือผันนํ้าเลี่ยงเมือง
พระนครศรีอยุธยาจากแม่นํ้าเจ้าพระยา ต้ังแต่อําเภอบางบาล  ถึงอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รวม
ความยาวประมาณ 22.50 กิโลเมตร ซึ่งจะสามารถระบายนํ้าได้สูงสุด  1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  นอกจากน้ี                
ยังเป็นโครงการที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ให้เร่งรัด
ดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  
  2. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 เห็นชอบในหลักการการเตรียมความพร้อมในการ
ดําเนินโครงการฯ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว  แบ่งเป็น                
(1) การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยประชาชนประมาณร้อยละ 75 เข้าใจใน
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของโครงการ  (2) การสํารวจปักหลักเขต โดยได้ดําเนินการปักหลักเขตชลประทานแล้ว
เสร็จเป็นระยะทาง 22 กิโลเมตร  (จากระยะทางทั้งหมด 22.50 กิโลเมตร) และ (3) การจัดหาท่ีดิน โดยราษฎร
เจ้าของที่ดินได้ย่ืนคําขอรังวัดแล้ว จํานวน 482 แปลง ดําเนินการรังวัดที่ดินแล้ว  จํานวน 164 แปลง  ตรวจสอบ
ทรัพย์สินแล้ว จํานวน 78 แปลง  และได้ดําเนินการจ่ายเงินค่าที่ดินและค่ารื้อย้ายแล้ว จํานวน 52 แปลง  คิดเป็นเน้ือ
ที่ 129 ไร่ 3 งาน 26.20 ตารางวา  เป็นเงินจํานวน 87.32 ล้านบาท (จากท้ังหมด 440 แปลง เน้ือที่ประมาณ 2,710 
ไร่) นอกจากน้ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตที่ดินเพ่ือขอเวนคืนที่ดินเพ่ือใช้ในการดําเนินการก่อสร้างโครงการฯ ด้วยแล้ว  
  3. ในการน้ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดําเนินการสํารวจออกแบบคลองระบายน้ําหลากและ
อาคารประกอบ  พร้อมส่วนประกอบอ่ืน เสร็จแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2561 และคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ  
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561  ได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการให้ดําเนินโครงการ
คลองระบายนํ้าหลากบางบาล – บางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
เปิดโครงการและงบประมาณต่อไป 
  4. โครงการคลองระบายนํ้าหลากบางบาล – บางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่จัดอยู่ในประเภท
หรือกิจการที่เข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานได้ตระหนักถึง
ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่โครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กรมชลประทาน)  จึงได้จัดทําแผนงานป้องกัน  แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง แผน
งบประมาณให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อใช้ตามแผนงานที่วางไว้  วงเงิน 100.97 ล้านบาท (รวมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณโครงการ)  
 
9. เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการประตูระบายน้ําบา้นก่อ พร้อมระบบส่งน้ํา จังหวัดสกลนคร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  เสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติให้ กษ. (กรมชลประทาน) ดําเนินโครงการประตูระบายนํ้าบ้านก่อ  พร้อมระบบส่งนํ้า  
จังหวัดสกลนคร มีกําหนดแผนงานโครงการ 5 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการ
ทั้งสิ้น 1,249 ล้านบาท  
  2. มอบหมายให้สํานักงบประมาณ (สงป.)  พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน
ของโครงการต่อไป  
  สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
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  โครงการประตูระบายน้ําบ้านก่อ พร้อมระบบส่งน้ํา จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่ง
เก็บกักนํ้าในลํานํ้ายามบริเวณบ้านก่อไว้ช่วยเหลือการเพาะปลูกโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง  ให้แก่พ้ืนที่บางส่วนของอําเภอ
วานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  เน่ืองจากในฤดูแล้งราษฎรในพ้ืนที่โครงการไม่มีน้ําเพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภค  
และการเกษตรกรรมเป็นแหล่งเพาะขยายพันธ์ุปลา  และทําการประมง  รวมท้ังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ โดยโครงการ ฯ ไม่จัดอยู่ในประเภทหรือกิจการที่เข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และโครงการได้ดําเนินการ
สํารวจ – ออกแบบ  งานประตูระบายนํ้าหัวงาน  อาคารประกอบ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 และระบบส่งนํ้าฝั่งขวา
และระบบส่งนํ้าฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างดําเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้
จัดหาที่ดิน เพ่ือการก่อสร้างโครงการประมาณ 730 แปลง คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 1,640 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินที่มีเอกสาร
สิทธ์ิเน้ือที่ประมาณ 1,575 ไร่ และที่ดินไม่มีเอกสารสิทธ์ิเน้ือที่ประมาณ 65 ไร่  โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความ
พร้อมด้านการสํารวจปักหลักเขต  เพ่ือให้สามารถดําเนินการด้านการจัดหาท่ีดินได้ทันทีเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีให้เริ่มดําเนินโครงการ  ทั้งน้ี กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ
พิจารณาแล้วเห็นชอบการดําเนินโครงการฯ  
 
10. เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการประตูระบายน้ําลําน้ําพุง – น้ํากํ่า  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
สกลนคร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  เสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติให้ กษ . โดยกรมชลประทาน ดําเนินโครงการประตูระบายนํ้าลํานํ้าพุง – นํ้ากํ่า             
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร มีกําหนดแผนงานโครงการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566) 
กรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,100 ล้านบาท 
  2. มอบหมายให้สํานักงบประมาณ (สงป.)  พิจารณาจัดหาแหล่งเงินเพ่ือสนับสนุนการดําเนิน
โครงการให้เป็นไปตามแผนงานต่อไป  
  สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  โครงการประตูระบายน้ําลําน้ําพุง – น้ํากํ่า  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร มี
วัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตอําเภอเมืองสกลนคร  และอําเภอโคกศรีสุพรรณ  โดยการก่อสร้างคลอง
ผันนํ้าเพ่ือตัดยอดนํ้าจากลํานํ้าพุงก่อนไหลลงสู่หนองหาร โดยผันนํ้าลงสู่ลํานํ้ากํ่า  สามารถลดปริมาณน้ําที่ไหลลงสู่
หนองหารได้ประมาณ 55  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และช่วยเหลือประชาชนเพ่ือการอุปโภคบริโภค  การเกษตร  
 
11. เรื่อง  ขออนุมัติกรอบงบประมาณโครงการณรงคบ์ริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ขา้วของไทยทั้งตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ พ.ศ. 2563 – 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบงบประมาณโครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย 
ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ  พ.ศ. 2563 – 2565 วงเงินงบประมาณรวม 359,733,400 บาท และมอบหมาย
ให้กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  เพ่ิมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้กับ
เกษตรกรและประชาชนในเรื่องการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร  โดยให้ปรับแผนงบประมาณ 
เพ่ือดําเนินการในเร่ืองนี้ในปี 2562 ด้วย ตามท่ี พณ. เสนอ ทั้งน้ี รายละเอียดงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  พณ. รายงานว่า 

1. โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและ 
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ต่างประเทศ  ปี 2563 – 2565 เป็นการดําเนินโครงการเชิงรุกในการขยายตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าว
ไทยต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองขั้นตํ่า  3 ปี (ปี 2563 – 2565) เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด โดยโครงการมีการ
ดําเนินการที่สําคัญ จํานวน 11 กิจกรรม ดังน้ี  

กิจกรรม / หน่วยงาน รายละเอียดการดําเนนิการ 
กิจกรรมในต่างประเทศ (ด้านการตลาด) 

1. การจับคู่ธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว 
เพ่ือเร่งรัดการส่งออก (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พณ.) 

เชิญผู้นําเข้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวรายสําคัญ
เดินทางมาเจรจาการค้าและสั่งซื้อสินค้าในช่วง
ต้นฤดูเก็บเก่ียว 

2. การส่งเสริมตลาดสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว 
ต่าง ๆ ของไทย ผ่านทางออนไลน์ และเครือข่ายพันธมิตร
ออนไลน์สร้างความร่วมมือกับ e-Marketplace ช้ันนํา (กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พณ.)  

สร้างความร่วมมือกับ e-Marketplace ช้ันนํา 
เพ่ือส่งเสริมการซื้อ – ขายสินค้าข้าวและผลิต
ภัณธ์จากข้าวของไทยควบคู่ ไปกับการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับข้าวและสินค้าข้าวไทยผ่าน
การเชิญ Key Opinion Leader หรือผู้มีอิทธิพล
ท า ง ค ว า มคิ ด  (Influencer) ร่ ว ม ถ่ า ย ท อด
ประสบการณ์ที่ดีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ และนําไป
เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์เพ่ือสร้างการรับรู้ในวง
กว้าง 

กิจกรรมด้านมาตรฐาน 
3.การจัดคณะผู้แทนไทยไปหารือกับผู้นําเข้าและหน่วยงานท่ี
เ ก่ียวข้องกับการกํากับดูแลตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 
(กรมการค้าต่างประเทศ พณ.)  

ติดตามคุณภาพมาตรฐานข้าวไทย สํารวจตลาด
และการใช้เครื่องหมายรับรองฯ ในต่างประเทศ 

4. การจัดประชุมสัมมนาช้ีแจงมาตรฐานข้าวไทยและกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้อง (กรมการค้าต่างประเทศ พณ.)  

ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศใน
โอกาสท่ีมีการเชิญประชุมอัครราชทูต (ฝ่ายการ
พาณิชย์) และผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริม
การค้าในต่างประเทศ (58 แห่ง)  

5. การจดทะเบียนเคร่ืองหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย/ 
เครื่องหมายการค้าในประเทศที่เป็นตลาดสําคัญของข้าวไทย 
(กรมการค้าต่างประเทศ พณ.)  

- 

6. การพัฒนาฐานข้อมูลโภชนาการข้าวและห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้าวตามมาตรฐานสากล  (กรมการข้าว กษ.)  

จัดทําฐานข้อมูลโภชนาการข้าวและพัฒนา
ฐานข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ ศึกษาโภชนาการ
คุณสมบัติเฉพาะในข้าว กรณีการวิเคราะห์สาร
อ อ ก ฤ ท ธ์ิ ท า ง ชี ว ภ า พ ใ น ข้ า ว  พั ฒ น า
ห้องป ฏิ บั ติการ วิ เคราะ ห์กลู เ ตนและคลอ
เลสเตอรอล 

7. การพัฒนาและส่งเสริมการตามสอบสินค้าข้าว (กรมการข้าว 
กษ.)  

พัฒนาและปรับปรุงระบบการตามสอบสินค้าข้าว 
(Traceability) เ พ่ือรองรับตลาดต่างประเทศ 
จํานวน  5 ภาษา  ไ ด้แก่   ภาษาอังกฤษ  จีน 
ฝรั่งเศส  เยอรมัน  และอารบิค  รวมทั้งส่งเสริม
และประชาสัมพันธ์การใช้ระบบฯ   

8. การส่งเสริมการผลิตและประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวพันธ์ุแท้เพ่ือ
รองรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ (กรมการข้าว กษ.)

ส่งเสริมการผลิตสินค้าข้าวที่ ไ ด้ เครื่องหมาย
รับรองข้ าว พัน ธ์ุแท้  โดยไ ด้สินค้ าข้ าวที่ ไ ด้
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เคร่ืองหมายข้าวพันธ์ุแท้ 5 ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าว
หอมมะลิ กข 43 สังข์หยด  ทับทิมชุมแพ และ
มะลินิลสุรินทร์ และได้จดทะเบียนเครื่องหมาย
รับรองข้าวพันธ์ุแท้ ในต่างประเทศ  จํานวน  
6 ประเทศ ระบบการขอรับรองข้าวพันธ์ุแท้ 
จํานวน 1 ระบบ และประชาสัมพันธ์เครื่องหมาย
รับรองพันธ์ุแท้ให้แก่ผู้บริโภคท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศ

กิจกรรมในประเทศ 
9. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้คุณประโยชน์ข้าวและการ
ส่งเสริมการบริโภคข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP (กรมการค้า
ภายใน พณ.)  

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สปอตวิทยุ สื่อ
ออนไลน์ แอพพลิเคช่ัน  และรณรงค์ส่งเสริมการ
บริโภคร่วมกับผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ 
เ ช่น  ห้ า งสรรพสินค้ า   สมาคมภัตตาคาร 
สถานพยาบาล เป็นต้น  

10. การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการรณรงค์  
การบริโภคข้าวไทย (กรมการค้าภายใน พณ.)  

จั ด ง า น แ ถ ล ง ข่ า ว  จั ด ทํ า  VDO  (Motion 
Graphic)  รูปแบบ (Infographic เผยแพร่ในงาน
แถลงข่าวสื่อต่าง ๆ  และ ณ จุดซื้อ (Point of 
Purchase)  ที่ห้ างสรรพสินค้า/ห้างค้ าปลีก
สมัยใหม่อย่างน้อย  4 แห่ง  

11. การจัดงานแสดง Thai Rice Expo (กรมการค้าภายใน 
พณ.) 

จัดนิทรรศการแสดงสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จาก
การแปรรูปข้าว ต้ังแต่การผลิต การแปรรูป 
การตลาด  นวัตกรรมและการศึกษาวิจัย จัด
สัมมนาเชิงวิชาการ/เสวนา/การสาธิตเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ออกบูธ/จัดคูหาจําหน่ายสินค้า
ข้าวและผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และจับคู่ธุรกิจ 

 
  2. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดําเนินตามโครงการฯ  ดังน้ี  
   2.1 โอกาสในการขยายตลาดข้าวไทยเชิงรุกผ่านช่องทางทั้งด้านออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ือ
รักษากลุ่มเป้าหมายเดิมและเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ ตลอดจนสร้างการยอมรับและเช่ือมั่นในคุณภาพของข้าว
และผลิตภัณฑ์จากข้าวของประเทศไทย  
   2.2 คุณภาพและมาตรฐานข้าวไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงตลาดเก่าและตลาดใหม่ ผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ เช่ือมั่น ยอมรับในคุณภาพมาตรฐาน
ข้าวไทย มีการสั่งซื้อข้าวไทยอย่างต่อเรื่อง ส่งผลถึงราคาและความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย 
   2.3 เคร่ืองหมายการค้า/เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย ยังคงได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย  รวมถึงได้รับการส่งเสริม/กํากับดูแลใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยเชิงรุก รวมถึงมีระบบการ
กํากับดูแลเคร่ืองหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย ที่น่าเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับ ทําให้การร้องเรียนจากผู้นําเข้าลดลง  
   2.4 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับการ
กํากับดูแลตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานข้าวไทย ส่งผลให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพมาตรฐานข้าว
ดําเนินได้ด้วยความรวดเร็วเป็นไปตามวัตถุประสงค์การดําเนินการ 
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12.  เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนรายปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และทุนประเดิมงวดที่สอง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบแผนการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ กสศ. ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร กสศ. 
เห็นชอบแล้ว ในวงเงิน 6,063.04 ล้านบาท เพ่ือ กสศ. จะได้จัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ. 2563 ต่อไป  
  2. เห็นชอบในหลักการในการจัดสรรทุนประเดิมงวดที่ 2 แก่ กสศ. จํานวน 300.00 ล้านบาท               
เพ่ือ กสศ. จะได้จัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กสศ. รายงานว่า 
  1. กสศ. เป็นหน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ต้ังขึ้น
ใหม่ตามพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
2561) โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ และพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของชาติให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม รวมทั้งมีศักยภาพที่จะดํารงชีวิตโดยพ่ึงพาตนเองได้                 
อย่างมั่นคง 
  2. ที่ผ่านมา กสศ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังน้ี 
   2.1 ทุนประเดิมงวดแรก จํานวน 700.00 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 
กันยายน 2561 
   2.2 เงินรายปีสําหรับดําเนินภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 499.19 ล้านบาท 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 
   2.3 เงินรายปีสําหรับดําเนินภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 2,537.37 ล้านบาท 
ตามนัยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  3. คณะกรรมการบริหาร กสศ. (ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ. 2561) มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบแผนการใช้เงิน กสศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่คณะกรรมการบริหาร 
กสศ. ได้อนุมัติด้วยแล้ว โดยแผนการดําเนินงานและแผนการใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
   3.1 วิสัยทัศน์ : เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทุกคนมี
โอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   3.2 พันธกิจ : การบรรลุวิสัยทัศน์ระดับประเทศข้างต้น กสศ. จะเน้นบทบาท ดังน้ี                
(1) ลงทุนที่ใช้ความรู้นําเพ่ือช่วยเหลือและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย (2) พัฒนาตัวแบบปฏิรูปหรือ
นวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพสูง เพ่ือส่งผ่านตัวแบบปฏิรูปไปยังหน่วยงานหลักสําหรับขยายผลในระยะยาว              
(3) เสนอแนะมาตรการหรือจัดการศึกษาวิจัยอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย และ (4) ระดม
การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์จากทุกภาคส่วน 
   3.3 เป้าประสงค์ : (1) ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือและมี
โอกาสในการศึกษาพัฒนาตามศักยภาพ (2) ครูและหน่วยจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบได้รับการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (3) ภาครัฐและสังคมมีแนวทางในการลดความเหล่ือมล้ําและสร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษาที่ได้ผลย่ิงขึ้น 
   3.4. ยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
    1) สร้างความมั่นใจในศักยภาพและประสิทธิภาพหน่วยบริการ 
    2) กระตุ้นการให้ทุนการศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายประเทศ 
    3) เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลในการทํางานร่วมกับภาคี 
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    4) สร้างความเข้มแข็งให้จังหวัดมีกลไกความพร้อมในการสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา 
    5) ยกระดับความสามารถในการพัฒนาครูทั้งในระบบและนอกระบบ 
    6) พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการจัดการเชิงระบบเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
    7) กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา 
   3.5. แผนการดําเนินงานและแผนการใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   กสศ. ได้ปรับ
แผนการดําเนินงาน ปี 2563 ให้มี 7 กลุ่มแผนงาน หรือ 15 แผนงาน (จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจํานวน 
12 แผนงาน) ที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีแผนการใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวงเงิน 6,063.04 ล้านบาท ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายจํานวนมากกว่า 1.8 ล้านคน ดังน้ี 
    1) กลุ่มแผนงานพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ (1.1) พัฒนา
องค์ความรู้และฐานข้อมูลต่อเน่ือง (1.2) พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนภาคีและ กสศ. และ (1.3) 
พัฒนาองค์ความรู้เชิงระบบเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา 
    2) กลุ่มแผนงานระบบเงินอุดหนุนต้นแบบ ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน [สถานศึกษากว่า 30,000 แห่ง นักเรียนยากจนพิเศษระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษา ปีที่ 3 จํานวน 
1.50 ล้านคน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน นักเรียนอนุบาลยากจน จํานวน 184,021 คน ในสังกัด ศธ.] 
    3) กลุ่มแผนงานพัฒนาครูและสถานศึกษา ได้แก่ (3.1) ครูนอกระบบการศึกษา 
และ (3.2) โรงเรียนและสถานศึกษา 
    4) กลุ่มแผนงานส่งเสริมการจัดระบบพื้นที่ต้นแบบสําหรับ 3 กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ เด็กปฐมวัย เด็กนอกระบบการศึกษา และประชากรวัยแรงงาน (อายุ 17 – 24 ปี) ประกอบด้วย (4.1) พัฒนา
กลไกจังหวัดตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (4.2) เด็กนอกระบบการศึกษา – สํารวจและนําเข้าสู่ระบบ
การศึกษา (4.3) ประชากรวัยแรงงานด้อยโอกาส – ฝึกอาชีพระยะสั้น และ (4.4) เด็กปฐมวัย – เตรียมความพร้อมเข้า
สู่โรงเรียน  
    5) กลุ่มแผนงานสนับสนุนการสร้างโอกาสในการศึกษาต่อระดับสูง* ได้แก่ 
สร้างนวัตกรสายอาชีพ สร้างครูรุ่นใหม่สําหรับพ้ืนที่ห่างไกล (*หมายเหตุ : โครงการตามกลุ่มแผนงานสนับสนุนการ
สร้างโอกาสในการศึกษาต่อระดับสูงเป็นงบประมาณผูกพันจนกว่าผู้เรียนจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร) 
    6) กลุ่มแผนงานสร้างการมีส่วนร่วมและระดมทุน ได้แก่ การมีส่วนร่วม               
อย่างสร้างสรรค์ 
    7) กลุ่มแผนงานพัฒนาระบบงาน ได้แก่ สร้างเสริมระบบธรรมาภิบาลและ              
การบริหารจัดการความเสี่ยง บริหารและพัฒนาระบบงาน  
 
13. เรื่อง วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  2 .  ม อบหม า ย ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง รั บ ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง ที่ ป ร ะ ชุ ม 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 
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  สํานักงบประมาณรายงานว่า 
  ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 24 (1) กําหนดให้ในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ให้สํานักงบประมาณเป็นหน่วยงานหลัก โดยร่วมกับกระทรวงการคลัง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ดําเนินการกําหนดนโยบายงบประมาณประจําปี ประมาณการรายได้ 
วงเงินงบประมาณรายจ่าย และวิธีการเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือการจัดการในกรณีที่ประมาณการรายได้สูง
กว่าวงเงินงบประมาณ เมื่อได้ดําเนินการแล้วให้ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 เห็นชอบแนวทางการจัดทํางบประมาณและ
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกําหนดให้ 4 หน่วยงานข้างต้น ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณา
ประมาณการรายได้ กําหนดนโยบาย วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 8 มกราคม 2562 น้ัน 
  สํานักงบประมาณได้ดําเนินการตามนัยกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว 
  1. วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   1.1 สมมติฐานทางเศรษฐกิจ 
        เศรษฐกิจไทยในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ภาคการส่งออกขยายตัวอย่างต่อเน่ือง 
ประกอบกับอุปสงค์ในประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นตามการ
เร่งเบิกจ่ายของโครงการลงทุนสําคัญที่มีกําหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 – 2564 ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมี
แนวโน้มปรับตัวดีขึ้น และการใช้จ่ายภาคครัวเรือนมีการขยายตัวในเกณฑ์ดี สําหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ คาดว่า
อัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วงร้อยละ 0.8 – 1.8 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลประมาณร้อยละ 5.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ 
   1.2 ประมาณการรายได้รัฐบาล  
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คาดว่ารัฐบาลจะจัดเก็บรายได้รวมจํานวน 3,256,500             
ล้านบาท เมื่อหักการคืนภาษีของกรมสรรพากร อากรถอนคืนกรมศุลกากร การจัดสรรภาษีมูลค่าเพ่ิมให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด การกันเงินเพ่ือชดเชยภาษีการส่งออก และการจัดสรรภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม คงเหลือรายได้สุทธิ จํานวน 2,750,000 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการรายได้สุทธิปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามเอกสารงบประมาณที่กําหนดไว้ จํานวน 2,550,000 ล้านบาท เป็นจํานวน 200,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.8 
   1.3 นโยบายงบประมาณ วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
        จากสมมติฐานทางเศรษฐกิจและประมาณการายได้รัฐบาลตามข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2 
ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้การจัดการรายจ่ายภาครัฐสามารถขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการปฏิรูปประเทศและนโยบายรัฐบาลได้ตาม
เป้าหมาย รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมาย จึงได้กําหนดนโยบายงบประมาณขาดดุล
สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 450,000 ล้านบาท ทําให้มีวงเงินงบประมาณรายจ่าย จํานวน 3,200,000 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่กําหนดไว้ 3,000,000 ล้านบาท เป็นจํานวน 200,000 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6.7 โดยมีสาระสําคัญของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 3,200,000 
ล้านบาท ดังน้ี 
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    1) โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วยประมาณการรายจ่าย ดังต่อไปน้ี  
         (1) รายจ่ายประจํา จํานวน 2,358,410.5 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 85,754.2 ล้านบาท หรอืเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.7 ของ
วงเงินงบประมาณรวม ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมสีัดส่วนร้อยละ 75.8 
                (2) รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง จํานวน 62,709.5 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งไม่มีการเสนอตั้งงบประมาณ หรือเพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 100 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.0 ของ
วงเงินงบประมาณรวม 
               (3) รายจ่ายลงทุน จํานวน 691,200 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จํานวน 42,061.8 ล้านบาท หรอืเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.5 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.6 ของวงเงินงบประมาณ
รวม เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
               (4) รายจ่ายชําระคืนต้นเงินกู้ จํานวน 87,680 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 9,474.5 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.1 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.7 ของ
วงเงินงบประมารรวม เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 2.6 
         2) รายได้สุทธิ จํานวน 2,750,000 ล้านบาท 
         3) งบประมาณขาดดุล จํานวน 450,000 ล้านบาท เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีสัดส่วน           
ร้อยละ 2.6  
          ทั้งน้ี วงเงินงบประมาณรายจ่าย จํานวน 3,200,000 ล้านบาท ดังกล่าวเท่ากับกรอบ
วงเงินตามแผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2563 – 2565) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม 2561 สําหรับงบประมาณรายจ่ายลงทุนและงบประมาณรายจ่ายชําระคืนต้นเงินกู้มีจํานวนและสัดส่วนอยู่
ภายในกรอบที่กําหนดตามราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
 
14. เรื่อง  แนวทางการจัดซ้ือยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ซ่ึงได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการนโยบาย) ได้นําเสนอคณะกรรมการนโยบายในการประชุมครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทย ดังน้ี  
  1. ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย มูลค่า
รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ30 ของแผนความต้องการจัดซื้อยาตามช่ือสามัญ (Generic name)  หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
รายการที่ตรงกับบัญชีนวัตกรรมไทยทั้งหมดของหน่วยงานน้ัน ๆ ดังน้ี  
   1.1 จัดซื้อยาทั่วไป (ยาเคมี) ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยตามบัญชีรายการยาของหน่วยงาน
น้ัน ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่ารวมของเงินงบประมาณค่าจัดซื้อยาท่ัวไป  (ยาเคมี)  ตามช่ือสามัญที่อยู่ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ณ ต้นปีงบประมาณ  
   1.2 จัดซื้อยาชีววัตถุ ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยตามบัญชีรายการยาชีววัตถุของหน่วยงาน
น้ัน ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่ารวมของเงินงบประมาณค่าจัดซื้อยาชีววัตถุตามช่ือสามัญที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรม
ไทย ณ ต้นปีงบประมาณ  
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  2. วิธีการจัดซื้อในบัญชีนวัตกรรมไทย 
   2.1 หากรายการยาตามชื่อสามัญ (Generic name)  ที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาตามบัญชีนวัตกรรมไทยรายการใด มีผู้แทนจําหน่ายเอกชนเพียงรายเดียว และมีองค์การเภสัชกรรม 
สภากาชาดไทย หรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร ได้ผลิตออกจําหน่ายด้วยแล้ว หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากผู้แทนจําหน่ายเอกชน  องค์การเภสัชกรรม สภากาชาดไทย หรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร ซึ่งได้ขึ้น
บัญชีนวัตกรรมไทยรายใดก็ได้   
   2.2 หากรายการยาตามช่ือสามัญ (Generic name)  ที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาตามบัญชีนวัตกรรมไทยรายการใด มีผู้แทนจําหน่ายเอกชนหลายราย  และมีองค์การเภสัชกรรม 
สภากาชาดไทย  หรือโรงงานเภสัชกรรมทาหร ได้ผลิตออกจําหน่ายด้วยแล้ว หากหน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อจากผู้แทน
จําหน่ายเอกชน  ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก  แต่หากจะจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม สภากาชาดไทย 
หรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร  หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรม สภากาชาดไทย 
หรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร  ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยรายใดก็ได้ 
   อน่ึง หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว้ในข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2 ข้างต้น
โดยเคร่งครัด หากในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาท่ัวไป  (ยาเคมี) หรือ ยาชีววัตถุ ได้ตามสัดส่วนร้อยละที่
กําหนดไว้ในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งจะต้องรายงานเหตุผลความจําเป็นไปยังหน่วยงานต้นสังกัด
ทุกรายไตรมาส เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดรายงานไปยังสํานักงบประมาณต่อไป 
 
15. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เก่ียวกับการกู้เงินสําหรับโครงการพัฒนา
ระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร 
– นครราชสีมา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เก่ียวกับการกู้เงิน
สําหรับโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเช่ือมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วง
กรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) โดยเห็นชอบให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศจาก
แหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมและนํามาให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้ต่อ  สําหรับการดําเนินโครงการฯ ภายใต้
กรอบวงเงิน 166,342.61 ล้านบาท  โดยให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเป็นงบ
ชําระหน้ีให้แก่ รฟท. เพ่ือใช้ชําระหน้ีคืนแก่แหล่งเงินโดยตรงทั้งในส่วนเงินต้น  ดอกเบ้ีย  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กระทรวงการคลังจะได้ตกลงกับ รฟท. ต่อไป ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
 
16. เรื่อง  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหนา้ทีใ่นการบังคบัใช้กฎหมายเก่ียวกับป้ายโฆษณาบนทาง
สาธารณะ 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ ดังน้ี 
            1. รับทราบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับป้าย
โฆษณาบนทางสาธารณะตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ 
              2 .  ใ ห้กระทรวงมหาดไทยเ ป็นหน่วยงานหลักร่ วม กับกระทรวงคมนาคม  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับมาตรการฯ ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามข้อ 1 ไปพิจารณาดําเนินการ แล้วให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมผลการดําเนินการ
รายงานต่อคณะรัฐมนตรี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งมติคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี ในการพิจารณาดําเนินการ
ดังกล่าวให้รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
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        3. เห็นชอบแนวปฏิบัติในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช . ได้เสนอมาตรการ ความเห็น และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ดังน้ี 
                              1) ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่อง ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ส่วนราชการ/
หน่วยงานท่ีสมควรเป็นเจ้าภาพหลัก/ หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณา แล้วแจ้งผลการดําเนินการ/ความเห็นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
                              2) ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เก่ียวข้องแจ้งผลการดําเนินการ/ความเห็นไปยังสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
                              3) เมื่อสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับแจ้งผลการดําเนินการ/ความเห็นจากส่วน
ราชการ/หน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเรื่องของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมผลการ
ดําเนินการ/ความเห็นต่าง ๆ ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป ทั้งน้ี ต้องก่อนครบกําหนด 90 วัน นับแต่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการ ป.ป.ช 

          มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับป้ายโฆษณาบนทาง
สาธารณะซึ่งเป็นมาตรการเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตและกระทําความผิดในกรณีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐที่เก่ียวข้อง ซึ่งมาตรการฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังน้ี 

  
มาตรการ สรุปสาระสาํคญั

1) มาตรการระยะ
เร่งด่วน 

1.1 มาตรการทางการบริหาร ที่ควรดําเนินการเสร็จภายใน 6 เดือน เช่น 1) ป้ายโฆษณาทุก
ประเภทต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียว ซึ่งบ่งบอกหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือ
กํากับดูแล เพ่ือให้เกิดความเข้มงวดในการกํากับดูแล และจัดระเบียบ 2) หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสําหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอ่ืนใดที่รุกล้ํา
ทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีแนวทางการจัดการท่ีชัดเจนและรายงานผล
การดําเนินการภายหลัง 
1.2) มาตรการทางกฎหมาย ที่ควรดําเนินการเสร็จภายใน 1 ปี เช่น (1) กําหนดนิยามของ
คําว่าป้ายโฆษณาให้ชัดเจน รวมถึงกําหนดลักษณะ รูปแบบ และขนาด ของป้ายโฆษณาให้
เป็นแนวทางเดียวกัน เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานกลางในการควบคุมดูแล (2) กําหนดค่ามาตรฐาน
ความเข้มของแสงบนป้ายโฆษณาที่ ไม่ ก่อให้เกิดอันตราย และ (3) ปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตติดต้ังให้เหมาะสมกับปัจจุบัน

2) มาตรการระยะ
ยาว 

ควรดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยควรจัดให้ความรู้ทางกฎหมายแก่สมาคมโฆษณา สมาคม
คอนโดมิเนียม หรือสมาคมภาคธุรกิจเอกชนอ่ืน ๆ ที่มคีวามประสงค์จะติดต้ังป้ายโฆษณาใน
พ้ืนที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และควรรณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการติดต้ังป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

  
17. เรื่อง มาตรการใหค้วามช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ปี 2562 ของกระทรวงการคลัง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการทางด้านภาษีรวม 2 มาตรการ และมาตรการทางด้านการเงิน
เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกของ SFIs ทั้ง 7 แห่ง รวมจํานวน 19 มาตรการ และ
เห็นชอบมาตรการทางด้านภาษี รวม 2 มาตรการ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ทั้งน้ี  กระทรวงการคลังจะรายงาน
ผลความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงการคลังเสนอมาตรการทางด้านภาษีและมาตรการทางด้านการเงินผ่าน SFIs ดังน้ี 
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  1. มาตรการทางด้านภาษี 
   1.1 มาตรการหักลดหย่อนภาษีสําหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย  
    การบริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัยผ่านหน่วยงานส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล 
องค์การหรือสถานสาธารณกุศล เช่น กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สํานักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น หรือ
ผ่านเอกชนที่เป็นตัวแทนรับบริจาคที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพากรเพ่ือนําไปบริจาคต่อให้กับผู้ประสบภัย สามารถ
นํามาหักลดหย่อนทางภาษี ดังน้ี  
    - บุคคลธรรมดา สามารถนําเงินที่บริจาคไปหักลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาได้เท่าจํานวนที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ 
    - บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนําเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคไปหัก
ลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เท่าจํานวนที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิ 
 
    1.2 มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค 
    ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับบริจาค ให้ได้รับการยกเว้น โดยไม่ต้องนํา 1) จํานวนเงิน
ชดเชยจากรัฐบาล และ 2) จํานวนหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคนอกเหนือจากเงินชดเชยจากรัฐบาล มาคํานวณเป็น
เงินได้ ทั้งน้ี ต้องไม่เกินกว่ามูลค่าความเสียหายที่ได้รับ  
   ทั้งน้ี มาตรการ 1.1 และ 1.2 ข้างต้น ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประ
มาวลรัษฎร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 527) พ.ศ. 2554 
   1.3 มาตรการยกเว้นภาษีสําหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ที่
ราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก 
    กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับบุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้เท่าที่
จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ประกอบติดต้ังในลักษณะ
ถาวรกับตัวอาคารหรือในที่ดินอันเป็นที่ต้ังของอาคาร หรือการซ่อมแซมห้องชุดในอาคารชุดหรือทรัพย์สินที่ประกอบ
ติดต้ังในลักษณะถาวรกับห้องชุดในอาคารชุด และจ่ายระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ตาม
จํานวนที่ จ่ ายจริง  แต่รวมกันทั้ งหมดแล้วไม่ เ กิน  1 แสนบาท  สําหรับความเสียหายที่ เ กิดขึ้นจากพายุ 
โซนร้อนปาบึก 
   1.4 มาตรการยกเว้นภาษีสําหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถในพ้ืนที่ที่ราชการประกาศ
ให้เป็นพื้นที่ที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก 
    กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับบุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้เท่าที่
ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบกหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถ และจ่ายระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2562 ตามจํานวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 3 หมื่นบาท สําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
พายุโซนร้อนปาบึก 
   ทั้งน้ี มาตรการ 1.3 และ 1.4 สามารถดําเนินการได้โดยการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ .. 
(พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร จํานวน 1 ฉบับ 
   อน่ึง การดําเนินมาตรการฯ ตามข้อ 3 เข้าข่ายลักษณะของกิจกรรม มาตรการ หรือ
โครงการตามบทบัญญัติในมาตรา 27 และเข้าข่ายการเสนอยกเว้นหรือลดภาษีอากรตามบทบัญญัติในมาตรา 32 แห่ง
พระราชบัญญัติ วิ นัยการเงินการคลังของรัฐ  พ .ศ .  2561 (พ .ร .บ วิ นัยการเ งินการคลังฯ )  และประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่องการดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่อ
งบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. 2561 โดย สศค. ได้จัดทํารายละเอียดข้อมูลที่ต้องนําเสนอตาม
บทบัญญัติในมาตรา 27 และ 32 เรียบร้อยแล้ว  
  2. มาตรการทางด้านการเงินของ SFIs  
   SFIs 7 แห่ง ได้แก่ 1) ธนาคารออมสิน 2) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) 3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 4) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) 5) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
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ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 6) ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) 
และ 7) บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุ
โซนร้อนปาบึก รวมจํานวน 19 มาตรการ สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
   2.1 ธนาคารออมสิน จํานวน 1 มาตรการ ได้แก่ มาตรการพักชําระหน้ี สําหรับบุคคลที่มีที่
พักอาศัยหรือสถานประกอบการที่อยู่ในพ้ืนที่ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบทําให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นหรือรายได้ลดลง
สามารถพักชําระหน้ีได้ จะได้รับการพักชําระหน้ีเงินต้นและดอกเบ้ียเป็นระยะเวลา 3 เดือน 
   2.2 ธ.ก.ส. จํานวน 2 มาตรการ ได้แก่ 
    2.2.1 มาตรการขยายระยะเวลาชําระหน้ี กรณีที่เกษตรกรได้รับความเสียหายด้าน
การผลิตและส่งผลกระทบต่อรายได้ ธ.ก.ส. จะพิจารณาขยายระยะเวลาชําระหน้ีออกไปเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ตามความหนักเบาของผู้ประสบภัยทุกราย 
    2.2.2 มาตรการสินเช่ือ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ 
   2.3 ธอส. จําวนวน 6 มาตรการ ได้แก่  
    2.3.1 มาตรการลดอัตราดอกเบ้ีย สําหรับลูกหน้ีที่หลักประกันได้รับความเสียหาย 
จะสามารถขอลดอัตราดอกเบ้ียได้ โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0 ต่อปี เป็นระยะเวลา 4 เดือน 
    2.3.2 มาตรการให้สินเช่ือ สําหรับลูกค้าใหม่หรือลูกหน้ีของ ธอส. ที่หลักประกัน
ได้รับความเสียหาย สามารถขอกู้เพ่ิมเติมหรือกู้ใหม่เพ่ือซ่อมแซม หรือทดแทนอาคารเดิมได้ โดยมีวงเงินกู้ไม่เกิน              
1 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี 
    2.3.3 มาตรการประนอมหนี้ สําหรับลูกหน้ีที่หลักประกันได้รับความเสียหาย และ
กระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ จะสามารถขอประนอมหน้ีได้ โดยมีระยะเวลาประนอมหนี้ไม่เกิน 1 ปี               
4 เดือน โดย 4 เดือนแรกอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0 ต่อปี และเดือนที่ 5 – 16 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อปี 
    2.3.4 มาตรการประนอมหน้ี สําหรับลูกหน้ีที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ สามารถ
ขอประนอมหน้ีได้ โดยมีระยะเวลาประนอมหน้ีไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อปี 
    2.3.5 มาตรการช่วยเหลือกรณีลูกหน้ีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร จะคิดอัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 0.01 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 
    2.3.6. มาตรการช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยของลูกหน้ีได้รับความเสียหายทั้งหลัง ให้
ปลอดหน้ีในส่วนของอาคาร และให้ผ่อนชําระต่อในส่วนของที่ดินที่คงเหลือเท่านั้น 
  2.4 ธพว. จํานวน 2 มาตรการ ได้แก่ 
    2.4.1 มาตรการพักชําระหน้ี พักชําระหน้ีเงินต้นและดอกเบ้ียสําหรับเงินกู้ยืมแบบมี
ระยะเวลา (Term Loan) เป็นระยะเวลา 6 เดือน และพักชําระหน้ีดอกเบ้ียสําหรับสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียน
ประเภทต๋ัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) ได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
 
    2.4.2 มาตรการวงเงินสินเช่ือฉุกเฉินเพ่ือฟ้ืนฟูกิจการ เพ่ือให้ลูกค้าที่ได้รับความ
เสียหายมีเงินทุนไปฟ้ืนฟูและหมุนเวียนในกิจการ วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดยปลอด
ชําระคืนเงินต้น (Grace Period) ไม่เกิน 1 ปีแรก และคิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.415 ต่อเดือน ตลอดอายุสัญญา 
ทั้งน้ีลูกหน้ีสามารถให้ บสย. ค้ําประกันสินเช่ือได้ 
  2.5 ธอท. จํานวน 3 มาตรการ ได้แก่ 
    2.5.1 มาตรการพักชําระหน้ี สําหรับบุคคลที่มีที่พักอาศัยหรือสถานประกอบการที่
อยู่ในพ้ืนที่ประสบภัย โดยพักชําระหน้ีเงินต้นและกําไรเป็นระยะเวลา 3 เดือน และพักชําระหน้ีเงินต้นสูงสุด 36 เดือน 
    2.5.2 มาตรการให้วงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติม สําหรับบุคคลท่ีมีที่พักอาศัยหรือสถาน
ประกอบการท่ีอยู่ในพ้ืนที่ประสบภัย โดยมีวงเงินเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือตามความจําเป็น อัตรากําไรร้อยละ SPRR – 
3.5 ต่อปี หรือ SPRL – 2.75 ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี และยกเว้นค่าการประเมินราคาหลักประกันและจดจํานอง 
    2.5.3 โครงการสินเช่ือฉุกเฉินเพ่ือพ่ีน้องมุสลิมเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยพายุ
ปาบึก สําหรับบุคคลที่มีที่พักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ประสบภัย วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ SPRR – 
3.5 ต่อปี ไม่มีค่าธรรมเนียม และไม่ต้องมีหลักประกัน 
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  2.6 ธสน. จํานวน 3 มาตรการ ได้แก่ 
    2.6.1 มาตรการพักชําระหน้ี สําหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในพ้ืนที่ประสบภัย โดยพัก
ชําระหน้ีเงินต้นและดอกเบ้ีย เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
    2.6.2 มาตรการลดอัตราดอกเบี้ย สําหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในพ้ืนที่ประสบภัย 
โดยลดอัตราดอกเบ้ียลงร้อยละ 1 ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 – 12 เดือน ซึ่งธนาคารจะพิจารณาตามความรุนแรงหรือ
ผลกระทบที่ลูกค้าได้รับเพ่ือเป็นการช่วยเหลือ 
    2.6.3 มาตรการเงินกู้เพ่ือซื้อ/ซ่อมแซมเคร่ืองจักร/อาคารโรงงานที่ได้รับความ
เสียหาย โดยผู้ประกอบการท่ีอยู่ในพ้ืนที่ประสบภัย โดยให้เงินกู้ระยะเวลา 5 ปี ปลอดชําระเงินต้นไม่เกิน 1 ปี อัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี ในปีแรก 
  2.7 บสย. จํานวน 2 มาตรการ ได้แก่ 
    2.7.1 มาตรการขยายระยะเวลาชําระค่าธรรมเนียมค้ําประกัน สําหรับลูกค้า
ปัจจุบันที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่ออายุค้ําประกันสินเช่ือ สามารถขอขยายระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนียมค้ําประกัน
ออกไปได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
    2.7.2 โครงการค้ําประกันสินเช่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ที่ประสบภัยพิบัติภาคใต้ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือให้
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ สามารถเข้าถึงสินเช่ือได้ โดยร่วมกับธนาคารพันธมิตรที่ร่วมโครงการกับ 
บสย. โดยวงเงินค้ําประกันสูงสุดไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมการคํ้าประกันร้อยละ 0 เป็นระยะเวลา
สูงสุด 2 ปี 
 
18. เรื่อง  ความต้องการงบประมาณของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ระหว่างวันที่ 
1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ ศปมผ. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2561 – 31 มีนาคม 2562 ภายในกรอบวงเงิน 520,455,636 บาท โดยใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามท่ีศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ศปมผ. รายงานว่า 
   1. ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม กําหนดให้จัดต้ัง ศปมผ. เป็น
ศูนย์เฉพาะกิจขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการ ศปมผ. ทั้งน้ี ศปมผ. ได้ร่วมกับ
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องดําเนินงานต้ังแต่ 1 พฤษภาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการบังคับใช้พระราชกําหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) รวมทั้งอนุบัญญัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด ส่งผลให้เกิดการจับกุมและดําเนินคดีผู้กระทําผิดจํานวนมาก รวมทั้งการดําเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการประมงทะเลของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2562 และแผนปฏิบัติการระดับชาติในการป้องกัน ยับย้ัง และ
ขจัดการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งได้ดําเนินงานอย่าง
ใกล้ชิดกับสหภาพยุโรป 
   2. การดําเนินงานของ ศปมผ. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 จะ
เป็นการดําเนินงานต่อเน่ืองจากแผนปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดย
เป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ดําเนินการตรวจเรือประมงและโรงงานแปรรูปสัตว์นํ้าตามเป้าหมายที่
กําหนด การนําแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย พ.ศ. 2558 -2562 แผนปฏิบัติการระดับชาติใน
การป้องกัน ยับย้ังและขจัดการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. 2558 – 2562 
แผนการควบคุมและตรวจตราการประมงระดับชาติ ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ แผนงานเร่งด่วนตามข้อเสนอแนะ
ของผู้แทนสหภาพยุโรปไปสู่การปฏิบัติ และการเตรียมความพร้อมในการส่งผ่านการดําเนินงานให้แก่หน่วยงานหลัก
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ต่อไป โดยคํานึงถึงการบูรณาการขีดความสามารถ ฐานข้อมูล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพ่ือลดความซ้ําซ้อน 
ลดความต้องการงบประมาณในการบํารุงรักษาระบบ ให้การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งได้พิจารณาความต้องการงบประมาณให้เป็นไปโดยประหยัดและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติในกรอบระยะเวลา 
โดยมีความต้องการงบประมาณจากงบกลาง รายการสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ในวงเงินรวม 
520,455,636 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของ ศปมผ. ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 
2562 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้ว  
 

ต่างประเทศ 
 
19.  เรื่อง  การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของไทยในองค์กร Asian Forest Cooperation Organization 
(AFoCO) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกองค์กร Asian Forest Cooperation 
Organization (AFoCO) โดยกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการ
ดําเนินงาน และเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําภาคยานุวัติสารและดําเนินการมอบภาคยานุวัติสารให้แก่
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีในฐานะผู้เก็บรักษา หรือผู้อํานวยการบริหารของสํานักเลขาธิการฯ (Executive Director of 
the Secretariat) แล้วแต่กรณีตามนัยข้อ 18 ของข้อตกลงฯ [หัวข้อการเก็บรักษา (ตามข้อ3.2)] ของข้อตกลงว่าด้วย
การจัดต้ังองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (AFoCO) (ข้อตกลงฯ)  ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เสนอ 
  สําหรับงบประมาณที่เป็นเงินอุดหนุนรายปีในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร Asian Forest 
Cooperation Organization (AFoCO) ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
                    Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) จัดต้ังขึ้นจากการประชุม ASEAN-ROK 
Special Ministerial Meeting on Forestry เมื่อปี พ.ศ. 2557 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี และการประชุม 
6th  Meeting of the Dialogue for the Establishment of Asian Forest Cooperation Organization เมื่อ
วันที่ 22 กันยายน 2558  ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และ
ป้องกันการสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้ สนับสนุนการบริหารจัดการป่าไม้ย่ังยืน และส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว ตลอดจน
แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบันมีประเทศผู้เข้าร่วมเป็น
สมาชิก AFoCO อย่างเป็นทางการแล้ว 7 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต ราชอาณาจักรภูฏาน ราชาอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา 
                   ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินการด้านป่าไม้จากรัฐบาลเกาหลี
ด้วยดีอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอดภายใต้ความร่วมมือ ASEAN-ROK Forest Cooperation: AFoCo ทั้งทางด้าน
งบประมาณ ด้านวิชาการ การฝึกอบรมและสัมมนา การสนับสนุนการศึกษา ต้ังแต่ พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ทั้งน้ี 
Korea Forest Service of Republic of Korea มีหนังสือเชิญประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรความร่วมมือ
ด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (AFoCO) โดยการที่ประเทศไทยสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
โดยรวมของประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีให้มีความเข้มแข็งย่ิงขึ้น  
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20.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็น
ทางการ และการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวของประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
อย่างไม่เป็นทางการ และร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22: การ
ยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่าง
เอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการ
ได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่
ได้รับมอบหมายออกแถลงข่าวของประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองถ้อยแถลงร่วมของการประชุมระดับ
รัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22 : การยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ 
  สาระสําคัญของร่างเอกสาร จํานวน 2 ฉบับ สรุปได้ ดังน้ี 
  1. ร่างแถลงข่าวของประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ  ร่าง
แถลงข่าวฯ สะท้อนผลการหารือในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นการ
ประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งแรกภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 โดยมี
สาระสําคัญประกอบด้วย แนวนโยบายในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนของไทยในฐานะประธานอาเซียนภายใต้
แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ย่ังยืน” ซึ่งรวมถึงเร่ืองการสร้างความเช่ือมโยงที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ การ
ส่งเสริมความย่ังยืนและเสถียรภาพในภูมิภาค และการเตรียมความพร้อมและวางแผนสําหรับอนาคต เพ่ือสร้าง
ประชาคมอาเซียนที่มั่นคง เข้มแข็ง และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่าง ๆ อาทิ การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Fourth Industrial Revolution) รวมถึงภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรม
ข้ามชาติ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ แนวทางในการเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการปฏิสัมพันธ์กับ
ภาคีภายนอก ตลอดจนการหารือเก่ียวกับการพัฒนาการที่สําคัญต่าง ๆ ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
  2. ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22: การ
ยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ถ้อยแถลงร่วมฯ เน้นยํ้าค่านิยม
ร่วมของอาเซียนและสหภาพยุโรปในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การเคารพในอธิปไตย ความเสมอภาค แนวคิดภูมิภาคนิยมและ
พหุภาคีนิยม กฎระเบียบระหว่างประเทศ และการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธี อีกทั้งยังแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมกัน
ดําเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ เช่น การพัฒนาที่ย่ังยืน การบูรณาการระดับภูมิภาค ทั้งน้ี โดยที่อาเซียนและ
สหภาพยุโรปมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานและมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในหลายด้าน รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียน
และสหภาพยุโรปจึงเห็นพ้องที่จะยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และ
แสดงเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะในด้านการเมืองและความมั่นคง ความ
เช่ือมโยง การค้า การลงทุน การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาที่ย่ังยืน การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และการจัดทําแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ให้สําเร็จโดยเร็ว  
  

แต่งต้ัง 
21. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นายภานุวัฒน์                
ณ นครพนม ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ (นักวิชาการสหกรณ์
ทรงคุณวุฒิ) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
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22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นางสุดธิดา หมีทอง ผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่ียวชาญ) สํานักเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เคมี) 
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 6 กันยายน 
2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง              
เป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายปัญญาพล                
ศรีแสงแก้ว ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                
สํานักนายกรัฐมนตรี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ               
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 10 ราย ดังน้ี  
   1. นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   2. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 (ชลบุรี) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  3. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  4. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 (ปทุมธานี) 
สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 (ปทุมธานี) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
  6. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 6 (นครศรีธรรมราช) 
สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 6 (นครศรีธรรมราช) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   7. นายสนัติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 8 (ยะลา) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 8 (ยะลา) สาํนักงานปลัดกระทรวง  
   8. นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 13 (อุบลราชธานี) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ศกึษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 (ชลบุรี) สาํนักงานปลัดกระทรวง  
  9. นายธรีพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี) สํานักงานปลัดกระทรวง  
   10. นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 7 (ภูเก็ต) สาํนักงาน
ปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่) สํานักงานปลัดกระทรวง 
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่ง           
ที่ว่าง 
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25. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองคก์ารสะพานปลา  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและ
กรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา รวม 7 คน ดังน้ี  
   1. นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการ  
   2. นายชนินทร ์ชลิศราพงศ์ กรรมการ  
  3. นายฆนัท ครุธกูล (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ  
  4. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ  
    5. นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ กรรมการ  
  6. นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ (ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ)์ กรรมการ  
  7. นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) กรรมการ  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ
การค้าและการพัฒนา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง รวม 6 คน ดังน้ี  
  1. นางสาววิบูลย์ลักษณ ์ร่วมรักษ์    ประธานกรรมการ  
   2. นายดามพ์ สุคนธทรัพย์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3. นางพิลาสลกัษณ์ ยุคเกษมวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  4. นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  5. นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  6. นางสีลาภรณ์ บัวสาย    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
27. เรื่อง ให้กรรมการผูช้่วยรัฐมนตรีคงอยูป่ฏิบัติหนา้ที่ต่ออีกหนึ่งวาระ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้ นางสาวกัญญวิมว์              
กีรติกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน่งหน่ึงปี ในวันที่  
9 มกราคม 2562 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ ต้ังแต่วันที่ 10 มกราคม 2562    

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


