
                         บนัทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ                กลุม่ประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137                           1 
ที่  กษ 0401.4/337                            วันที ่   12  มิถุนายน  2562                          0     
เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562                                           0 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
        

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ  สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 3 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกําหนด 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ….  
           สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
   กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ได้แก่ (1) การส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การเกษตร  (2) การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ด้อยโอกาส (3) การ
ส่งเสริมการเรียนการสอน (4) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา หรือการให้บริการทางการศึกษา (5) การส่งเสริม
นวัตกรรม (6) การส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข (7) การส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ (8) การส่งเสริมความม่ันคงด้านความปลอดภัยทางอาหารและสินค้าเกษตร และ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจงสําหรับพัสดุดังกล่าว  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 4 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและ 

รับรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร พ.ศ. ….  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  

และเง่ือนไขการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
   1. กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2553  
   2. กําหนดให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้นําเข้าสินค้าเกษตรยื่นคําขอต่อผู้ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานตามแบบที่เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร  และอาหารแห่งชาติกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอน้ัน  
   3. กําหนดให้เมื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานได้รับคําขอพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐาน
ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้ดําเนินการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรน้ันทันที เว้นแต่มีผู้ย่ืนคําขอหลายราย
ให้ดําเนินการตรวจสอบตามลําดับที่ย่ืนคําขอ และเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรที่นําเข้า 
ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานอาจไปตรวจสอบ ณ สถานที่ผลิตสินค้าเกษตรน้ันในต่างประเทศ 
เพ่ือตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานได้ 
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   ในกรณีที่มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรที่นําเข้า พนักงานเจ้าหน้าที่อาจไปตรวจ
ประเมินวิธีการตรวจสอบมาตรฐานในต่างประเทศได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด โดยผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
   4. บรรดาคําขอที่ได้ย่ืนไว้ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2553  ก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับน้ีใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็น
คําขอตามกฎกระทรวงฉบับน้ี  
    5. บรรดาใบรบัรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้ออกให้ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2553 ก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับน้ี
ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 11 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) 

เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้  ประกอบด้วย 
      1.1 มาตรการทางกฎหมาย   
      1.2 มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐในการสนับสนุนเคร่ืองจักรกลการเกษตร   
      1.3 มาตรการขอความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ 
  2. เห็นชอบขยายโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร               
ปี 2562 - 2564  
  สําหรับรายละเอียดของโครงการส่งเสริมสินเช่ือฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณที่สนับสนุนสินเช่ือแก่เกษตรกร  กลุ่มเกษตรกร  สหกรณ์การเกษตร สถาบันชาวไร่อ้อย  กลุ่มบุคคล
และวิสาหกิจชุมชน  วงเงินกู้ปีละ 2,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท 
(งบประมาณปี พ.ศ. 2562-2564) จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยใช้จาก
วงเงิน 10,000 ล้านบาท  ของเงินกู้ยืมสินเช่ือเพ่ือส่งเสริมการปลูกอ้อย (เงินเก๊ียว) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 และเห็นควรให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามผล
การดําเนินการจริงตามขั้นตอนต่อไป   ภายในกรอบวงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบ้ียประมาณ 599.43 ล้านบาท  
โดยให้โรงงานนํ้าตาลเป็นผู้ค้ําประกันและให้รัฐบาลช่วยรับภาระชดเชยดอกเบ้ียส่วนเกิน  ดังน้ี 
  1) กําหนดระยะเวลาการชําระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นตามโครงการเช่นเดียวกับโครงการเดิมโดยแยก
ตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน  หากเป็นเงินกู้เพ่ือพัฒนาแหล่งนํ้าและการบริหารจัดการนํ้าในไร่อ้อยและปรับพ้ืนที่
ปลูกอ้อย กําหนดชําระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 4 ปี  และหากเป็นเงินกู้เพ่ือซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรกําหนด
ชําระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 6 ปี 
  2) สําหรับอัตราดอกเบ้ีย เห็นควรยึดตามหลักการของโครงการเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
อนุมัติไว้  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เน่ืองจากการดําเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาลในการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ผ่านมาในลักษณะที่คล้ายคลึงกันได้ชดเชยดอกเบ้ียในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี  
ประกอบกับเป็นอัตราดอกเบ้ียที่ผ่านการพิจารณาของ ธ.ก.ส. แล้ว  
  โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้ันตอนของ
กฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องและพันธกรณีระหว่างประเทศ   รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวง
พาณิชย์   กระทรวงมหาดไทย   สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป    

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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วาระที่ 12 เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2513 เพื่อขอกัน 

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณที่กรมป่าไม้อนุมัติให้องค์การสวนยางเข้าทําประโยชน์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สําหรับดําเนินโครงการอ่างเก็บน้ําคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ตําบลกรุงหยัน  อําเภอทุ่งใหญ่  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2513 เพ่ือขอกันพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณท่ีกรมป่าไม้อนุมัติให้องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เข้าทําประโยชน์  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เน้ือที่ประมาณ 3,950 ไร่  สําหรับดําเนินโครงการอ่างเก็บนํ้าคลองสังข์ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  ตําบลกรุงหยัน  อําเภอทุ่งใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. การก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนํ้าคลองสังข์อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  ตําบลกรุงหยัน               
อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 - 2565 ในวงเงิน 682.5 ล้านบาท   
  2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 15 จังหวัดนครศรีธรรมราชและการยางแห่งประเทศไทย  
เก่ียวกับการกําหนดขอบเขตและพ้ืนที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์เพ่ือก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนํ้าคลองสังข์ฯ  
เพ่ือให้เกิดความถูกต้องเป็นฐานข้อมูลเดียวกันของทุกหน่วยงานท่ีมีความเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว โดยพ้ืนที่
ก่อสร้างโครงการบางส่วน จํานวน 3,950 ไร่ เป็นพ้ืนที่ที่การยางแห่งประเทศไทยได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
จากกรมป่าไม้เพ่ือให้ใช้ในกิจการสวนยางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2513 ดังน้ัน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2513 เพ่ือขอกันพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  บริเวณที่กรมป่าไม้อนุมัติให้องค์การสวนยางเข้าทํา
ประโยชน์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สําหรับดําเนินโครงการอ่างเก็บนํ้าคลองสังข์ฯ ต่อไป 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 13 เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี 2562 

   สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะสังคมไทยไตรมาสหน่ึงปี 2562 
ตามท่ี สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  ดังน้ี  
 1. ความเคลื่อนไหวทางสังคมไตรมาสหนึ่งปี 2562 

    1.1 การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น อัตราการว่างงานลดลง รายได้และผลิตภาพ
แรงงานเพ่ิมขึ้น 

  ประเด็นที่ต้องติดตามด้านแรงงาน 
                              (1) สถานการณ์ภัยแล้งที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางการเกษตรและรายได้
เกษตรกรจากรายงานสถานภาพน้ําในเขื่อนของกรมชลประทานพบว่าปริมาณนํ้าในเขื่อนทั่วประเทศอยู่ที่ร้อยละ 
53 ของปริมาณความจุที่ระดับนํ้าทะเลปานกลาง โดยมีปริมาณนํ้าที่ใช้ได้จริงอยู่ที่ร้อยละ 20 (ณ วันที่ 31 
พฤษภาคม 2562) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้อยขั้นวิกฤติ  
                             (2) ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งอาจกระทบไทยผ่าน
การส่งออกและการท่องเท่ียว โดยในด้านการส่งออก สินค้าที่คาดว่าจะได้ผลกระทบส่วนใหญ่เป็นสินค้าด้าน
อิเล็กทรอนิกส์  
                             (3) การปรับตัวของตลาดแรงงานภายใต้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
ปัจจุบันมีการนํานวัตกรรมมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการที่จําเป็นต้องมีความ 
 
 
 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 3 ร่างกฎกระทรวงกําหนดพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และกําหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและ
วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. …. 

4 ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจสอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. …. 

เศรษฐกิจ-สังคม 11 มาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
12 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2513 เพ่ือขอกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติบริเวณที่กรมป่าไม้อนุมัติให้องค์การสวนยาง
เข้าทําประโยชน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  สําหรับดําเนินโครงการ
อ่างเก็บน้ําคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ตําบลกรุงหยัน 
อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

13 ภาวะสังคมไทยไตรมาสหน่ึงปี 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ
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http://www.thaigov.go.th                                                            เมื่ออังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 
 
  วันน้ี (11 มิถุนายน 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการกีฬา)  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีสําหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษาที่
    จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญา หรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับ 
    ทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ)  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการสง่เสริมหรือสนับสนุน และกําหนด 
    วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ….  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจสอบและรับรอง
    มาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. ….  
  5.  เรื่อง  ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
    เง่ือนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายเพ่ือใช้ในการดําเนินการ 
    ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย  พ.ศ. ….  
  6.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดชนิดและแหล่งกําเนิดวัตถุดิบที่
    จะนํามาใช้ในโรงงาน พ.ศ. ….  
  7.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษทัหรือห้าง
    หุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศ สําหรับดอกเบ้ียพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
    และดอกเบ้ียพันธบัตรกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน)  
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
    ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ว่าด้วยการจําหน่ายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ี (การกําหนด 
    หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจําหน่ายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ี ตาม 
    พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561)  

เศรษฐกิจ - สงัคม 
 
   9.  เรื่อง  ขออนุมัติเงินกู้เพ่ือเสริมสภาพคล่อง ประจําปีงบประมาณ 2562 ของการยาสูบ 
    แห่งประเทศไทย 
  10.  เรื่อง  การกําหนดเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของกรรมการนโยบายการรักษา
    ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการรักษา 
    ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมท้ังการเบิกจ่ายเบ้ียประชุมสําหรับอนุกรรมการ
    อ่ืนตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 
  11.  เรื่อง   มาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ 
 
 



 

 

 

2 

 12.  เรื่อง   ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2513 เพ่ือขอกันพ้ืนที่ป่า 
   สงวนแห่งชาติบริเวณที่กรมป่าไม้อนุมัติให้องค์การสวนยางเข้าทําประโยชน์   
   จังหวัดนครศรีธรรมราช  สําหรับดําเนินโครงการอ่างเก็บนํ้าคลองสังข์อัน 
   เน่ืองมาจากพระราชดําริ  ตําบลกรุงหยัน  อําเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   13.  เรื่อง  ภาวะสังคมไทยไตรมาสหน่ึงปี 2562 
 14.  เรื่อง     โครงการจัดทําพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)  
  15.  เรื่อง   ขอปรับปรุงหลักการของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 

   ช่วงที่  1 
 16.  เรื่อง  การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามภารกิจของ 
   สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  
 

ต่างประเทศ 
 
  17.   เรื่อง   การปรับกฎเฉพาะรายสินค้าจากพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2012 เป็น
    ฉบับปี 2017 ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี 
  18.   เรื่อง   ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตร 
    นานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan International Research Center for  
    Agricultural Science : JIRCAS) และร่างแผนปฏิบัติงานวนวัฒนวิธีที่มีศักยภาพ
    เพ่ือส่งเสริมการปลูกสวนป่าสัก (Work Plan Efficient silvicultural practices 
    for promoting teak plantation) 
  19.   เรื่อง   การเข้าร่วมเป็นสมาชิก The Asia Protected Areas Partnership (APAP) 
  20.   เรื่อง   การประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเท่ียวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – 
    เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที ่4 และร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี
    ท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง  
    ครั้งที่ 4 
  21.   เรื่อง   การรับรองแถลงการณ์รัฐมนตรีในการประชุมรัฐมนตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    และการสื่อสาร (ICT) ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ค.ศ. 2019 
 22.  เรื่อง   ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรี G 20 ด้านการเปล่ียนผ่านพลังงาน
   และสิ่งแวดล้อมโลกเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน   
 

แต่งต้ัง 
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์)  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  

 25.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (สาํนักนายกรัฐมนตรี)  
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยา 
    สิรินธร (องค์การมหาชน)  

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)               
พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณ 
และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
   ร่างพระราชกฤษฎีกาที่กระทรวงการคลังเสนอ เป็นการขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีตามมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการกีฬา สําหรับผู้บริจาคหรือสนับสนุนการกีฬาให้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” หรือกองทุนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมพลศึกษา โดยขยายระยะเวลา
มาตรการเดิมตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 596)            
พ.ศ. 2559 ซึ่งได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ออกไปอีก 1 ปี เป็น ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการกีฬาอย่างต่อเน่ือง  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)             
พ.ศ. …. (มาตรการภาษีสําหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษาท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญา หรือความ
ตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้  
    กค. เสนอว่า  
   1. ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร                 
(ฉบับที่ 654) พ.ศ. 2561 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สําหรับการบริจาค
เงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญา หรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับ
ทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติที่ได้กระทําต้ังแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใช้บังคับ (27 มีนาคม 2561) 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561   
   2. โดยที่การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาข้อ 1. ได้สิ้นสุดระยะเวลาแล้ว ดังน้ัน 
เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการจูงใจให้ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา การวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ มากขึ้นอย่างต่อเน่ือง จึงเห็นควรขยาย
ระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษาที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญา
หรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 ทั้งน้ี ภายใต้หลักการและแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย ดังน้ี  
    2.1 กําหนดให้บุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่บริจาคเงินหรือ
ทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการ
ชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ สามารถหักเป็นค่าลดหย่อนหรือรายจ่ายได้สองเท่าของจํานวนที่บริจาค แต่เมื่อรวม
กับค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้ว และรายจ่ายใน              
การจัดสร้างและบํารุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนหรือของราชการแล้ว ต้องไม่เกิน         
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ร้อยละสิบของกําไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์ และรายจ่าย            
เพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการศึกษา  
    2.2 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินตามข้อ 2.1 จะต้องเป็นการบริจาคผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e – Donation) ของกรมสรรพากร   
    2.3 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บุคคล
ธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า หรือ
สําหรับการกระทําตราสารอันเน่ืองมาจากการบริจาคให้แก่สถานศึกษาข้างต้น โดยผู้โอนจะต้องไม่นําต้นทุนของ
ทรัพย์สินหรือสินค้าซึ่งได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าวมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษี
เงินได้นิติบุคคล   
    2.4 การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด  
   3. กค. ได้ดําเนินการจัดทําประมาณการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับตามมาตรา 27 และ
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 การกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวมี
ผลทําให้รัฐจัดเก็บภาษีลดลงตลอดระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ประมาณ 8 ล้านบาท อย่างไรก็ดี มาตรการน้ีจะมี
ส่วนช่วยลดภาระการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐในด้านการศึกษาได้อีกทางหน่ึง ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
มีดังน้ี  
    3.1 ภาคเอกชนมีทางเลือกในการสนับสนุนด้านการศึกษามากขึ้น ทําให้มีแรงจูงใจในการมี
ส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา การวิจัยในสาขาต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา อันมี
ผลต่อความย่ังยืนทางการศึกษาของประชาชน  
    3.2 ก่อให้เกิดการยกระดับสถานศึกษาที่มีความเช่ียวชาญสู่ความเป็นเลิศ มีความเป็นสากล 
สามารถแข่งขันได้ในประชาคมโลก และนําไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างย่ังยืน  
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มา
เพ่ือดําเนินการ  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
   ขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์เพ่ือสนับสนุนการศึกษา โดยยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับการบริจาคผ่าน
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ให้แก่สถานศึกษาที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย ตามสนธิสัญญาหรือความ
ตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ที่ได้กระทําต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดพสัดุที่รัฐต้องการส่งเสรมิหรือสนบัสนนุ และกําหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ 
โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ….  
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรอืสนับสนุน 
และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และ
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
   กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ได้แก่ (1) การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร  
(2) การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ด้อยโอกาส (3) การส่งเสริมการเรียนการ
สอน (4) การสง่เสริมการวิจัยและพัฒนา หรอืการให้บริการทางการศึกษา (5) การส่งเสริมนวัตกรรม (6) การส่งเสริม
สุขภาพและสาธารณสุข (7) การส่งเสริมความม่ันคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และ (8) การส่งเสริมความ 
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มั่นคงด้านความปลอดภัยทางอาหารและสินค้าเกษตร และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือก และ 
วิธีเฉพาะเจาะจงสําหรับพัสดุดังกล่าว  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร 
พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
   1. กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2553  
   2. กําหนดให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้นําเข้าสินค้าเกษตรยื่นคําขอต่อผู้ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานตามแบบท่ีเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบคําขอน้ัน  
   3. กําหนดให้เมื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานได้รับคําขอพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐาน
ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้ดําเนินการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรน้ันทันที เว้นแต่มีผู้ย่ืนคําขอหลายรายให้
ดําเนินการตรวจสอบตามลําดับที่ย่ืนคําขอ และเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรที่นําเข้า 
ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานอาจไปตรวจสอบ ณ สถานที่ผลิตสินค้าเกษตรน้ันในต่างประเทศเพ่ือตรวจสอบให้
เป็นไปตามมาตรฐานได้  
    ในกรณีที่มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรที่นําเข้า พนักงานเจ้าหน้าที่อาจไปตรวจ
ประเมินวิธีการตรวจสอบมาตรฐานในต่างประเทศได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด โดย
ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
   4. บรรดาคําขอที่ได้ย่ืนไว้ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2553 ก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับน้ีใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคําขอตามกฎกระทรวง
ฉบับน้ี  
    5. บรรดาใบรบัรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้ออกให้ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2553 ก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับน้ีใช้บังคับ ให้คง
ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ  
 
5. เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้าํตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงนิ
เข้ากองทนุอ้อยและน้าํตาลทรายเพื่อใช้ในการดําเนนิการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้าํตาลทราย  
พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายเพ่ือใช้ในการดําเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้สง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและรา่งอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวง
พาณิชย์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
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   สาระสาํคญัของร่างระเบียบ  
ประเด็น รายละเอียด 

1. การยกเลิกระเบียบ 
ฉบับเดิม  

ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดเก็บจากการจําหน่ายนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 
นํ้าตาลทรายขาวและนํ้าตาลทรายสีรําภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาล
ทราย และระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการจัดเก็บเงินจากการจําหน่ายนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ นํ้าตาลทรายขาว 
และน้ําตาลทรายสีรําภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2547  

2. ผลใช้บังคับ  กําหนดให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 
3. หลักเกณฑ์การนําส่งเงิน
เข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาล
ทรายของโรงงานอ้อยและ
นํ้าตาลทราย  

กําหนดให้โรงงานอ้อยและน้ําตาลทรายนําส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาล โดย
คํานวณจากปริมาณอ้อยที่ชาวไร่อ้อยส่งให้แก่โรงงานในแต่ละฤดูการผลิต อัตรา 
ย่ีสิบบาทต่อหน่ึงตันอ้อย โดยแบ่งชําระเป็น 4 งวด ดังน้ี  
(1) งวดที่ 1 ภายในเดือนมิถุนายน  
(2) งวดที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม  
(3) งวดที่ 3 ภายในเดือนตุลาคม  
(4) งวดที่ 4 ภายในเดือนธันวาคม 
เงินที่กองทนุอ้อยและน้ําตาลทรายได้รับ ใหต้กเป็นของกองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย
ตามมาตรา 27 (8) แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 

4. การเรียกคนืเงิน  เงินที่กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายได้รับจากโรงงานใดตามระเบียบคณะกรรมการอ้อย
และน้ําตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 ฯ ที่เป็นฤดูการผลิตปี 2560/2561 ต้ังแต่ 
วันที่ 15 มกราคม 2561 จนถงึวันที่ระเบียบน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ส่งคืน
แก่โรงงานน้ันตามจํานวนที่ได้รับมา

5. กรณีโรงงานไม่นําส่งเงิน
เข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาล
ทราย  

กรณีโรงงานไม่นําส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายภายในระยะเวลาที่กําหนด  
ให้คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดชําระ
จนกว่าจะได้ทําการชําระเสร็จสิ้น 

 
6. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดชนิดและแหล่งกําเนิดวัตถุดิบที่จะนาํมาใช้ในโรงงาน 
พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติดังน้ี  
   1. อนุมัติในหลกัการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง กําหนดชนิดและแหล่งกําเนิดวัตถุดิบ
ที่จะนํามาใช้ในโรงงาน พ.ศ. … ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมไปประกอบการตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้    
   2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับข้อสังเกตของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย    
   3.  ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดการออกประกาศห้ามนําเข้าซึ่งสินค้าอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ใช้
แล้วที่จะนํามาถอดแยกเพ่ือนําโลหะกลับมาใช้ตามพระราชบัญญัติการสง่ออกไปนอกและการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  
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   สาระสาํคญัของร่างประกาศ    
ประเด็น รายละเอียด 

1. กําหนดนิยาม “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษ  
(ไม่รวมเศษจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า) ที่มีส่วนประกอบซึ่งได้แก่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า และ
แบตเตอรี่อ่ืน ๆ สวิทช์ทีม่ีปรอทเป็นองค์ประกอบในการทํางาน เศษแก้วจากหลอดรังสี
แคโทด และแอกติเวเต็ดกลาสอ่ืน ๆ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่มีสารพีซีบี หรือที่ปนเป้ือนด้วย
แคดเมียม ปรอท ตะก่ัว โพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล ตามบัญชี 5.2 ลําดับที่ 2.18 ของ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

2. กําหนดข้อห้าม  ห้ามโรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงานในบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 นําเขา้ช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส ์(E – Waste) จากต่างประเทศ  

 
7. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
(การยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบคุคลให้แก่บรษัิทหรือห้างหุน้ส่วนนิติบุคคลต่างประเทศ สําหรบัดอกเบี้ยพันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทยและดอกเบ้ียพนัธบัตรกองทุนเพื่อการฟืน้ฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงิน)  
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสงัเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ และมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย สําหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นดอกเบ้ียพันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หรือดอกเบ้ียพันธบัตรกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่ได้รับ ต้ังแต่วันที่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2561 เรื่อง การยกเว้นภาษีเงิน
ได้ตามประมวลรัษฎากรบางกรณี ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 ถูกยกเลิกเป็นต้นไป  
 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 
ว่าด้วยการจําหน่ายหนีสู้ญจากบัญชลีูกหนี ้(การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจําหน่ายหนีสู้ญ
จากบัญชลีูกหนี้ ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561)  
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ว่าด้วยการจําหน่ายหน้ีสูญจากบัญชีลกูหน้ี ตามท่ีกระทรวงการคลัง
เสนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  และรับทราบรายงาน
เหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการจัดทํากฎหมายลําดับรองได้ภายในกําหนดระยะเวลาตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561  
   สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
   1. กําหนดให้หนี้สญูที่จะจําหน่ายจากบัญชีลูกหนี้ต้องเป็นหนี้ที่มีลักษณะ ดังน้ี   
    1.1 ต้องเป็นหน้ีจากการประกอบกิจการหรือเน่ืองจากการประกอบกิจการ หรือหน้ีที่ได้รวม
เป็นเงินได้ในการคํานวณกําไรสุทธิ ทั้งน้ี ไมร่วมหน้ีที่ผู้เป็นหรือเคยเป็นกรรมการเป็นลกูหน้ี ไม่ว่าหน้ีน้ันจะเกิดขึ้นก่อน
หรือในขณะทีผู่้น้ันเป็นกรรมการ     
    1.2 ต้องเป็นหน้ีที่ยังไม่ขาดอายุความและมหีลักฐานโดยชัดแจ้งที่สามารถฟ้องลูกหน้ีได้    
   2. กําหนดให้การจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายมีจํานวนเกิน 
2,000,000 บาทขึ้นไป ต้องดําเนินการดังน้ี    
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    2.1 ติดตามทวงถามให้ชําระหน้ีตามสมควรแก่กรณี โดยมหีลักฐานการติดตามทวงถาม
อย่างชัดแจ้งและไม่ได้รับชําระหน้ี  
    2.2 ดําเนินการฟ้องลูกหน้ีในคดีแพ่ง หรือได้ย่ืนคําขอเฉล่ียหน้ีในคดีที่ลกูหน้ีถูกเจ้าหน้ีราย
อ่ืนฟ้องในคดีแพ่ง หรือ  
    2.3 ดําเนินการฟ้องลูกหน้ีในคดีล้มละลาย หรือได้ย่ืนคําขอรับชําระหน้ีในคดีที่ลูกหน้ีถกู
เจ้าหน้ีรายอ่ืนฟ้องในคดีล้มละลาย หรือในคดีที่ผู้ชําระบัญชีร้องขอต่อศาลขอให้สั่งให้ลกูหน้ีน้ันล้มละลาย   
   3. กําหนดให้การจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายมีจํานวนไม่เกิน 
2,000,000 บาท ต้องดําเนินการ   
    3.1 ติดตามทวงถามให้ชําระหน้ีตามสมควรแก่กรณี โดยมหีลักฐานการติดตามทวงถาม
อย่างชัดแจ้งและไม่ได้รับชําระหน้ี    
    3.2 ดําเนินการฟ้องลูกหน้ีในคดีแพ่งและศาลได้มีคําสั่งรับคําฟ้องน้ันแล้ว หรือได้ย่ืนคําขอ
เฉลี่ยหน้ีในคดีที่ลูกหน้ีถูกเจ้าหน้ีรายอ่ืนฟ้องในคดีแพ่งและศาลได้มีคําสั่งรับคําขอน้ันแล้ว หรือ   
    3.3 ดําเนินการฟ้องลูกหน้ีในคดีล้มละลายและศาลได้มีคําสั่งรับคําฟ้องน้ันแล้วหรือได้ย่ืนคํา
ขอรับชําระหน้ีในคดีที่ถูกเจ้าหน้ีรายอ่ืนฟ้องในคดีล้มละลาย หรือในคดีทีผู่้ชําระบัญชีร้องขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหน้ี
เป็นบุคคลล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งรับคําขอรับชําระหน้ีน้ันแล้ว   
   4. กําหนดให้หนี้ของลูกหนีร้ายใดที่ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงนีค้รบถ้วนแล้วในรอบระยะเวลาบญัชีใด ใหจํ้าหนา่ยเป็นหนี้สญูจากบญัชีลูกหนี้และถือเป็นรายจ่าย
ในรอบระยะเวลาบัญชนีั้น เว้นแต่กรณีการดําเนินการฟ้องลูกหน้ีในคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย ให้ถือเป็นรายจ่ายใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่ศาลได้มีคําสั่งรับคําฟ้อง คําขอเฉล่ียหน้ี หรือคําขอรับชําระหน้ี และกรณีการจําหน่ายหน้ีสูญจาก
บัญชีลูกหน้ีในส่วนที่ได้ปลดหน้ีหรอืประนอมหน้ีใหลู้กน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ให้ถือเป็นรายจ่ายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ศาลได้มีคําสั่งเห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี แลว้แต่กรณี   
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
 
 9. เรื่อง ขออนุมัติเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง ประจําปีงบประมาณ 2562 ของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอให้การยาสูบแห่งประเทศไทย 
(ยสท.) เปิดวงเงินกู้ระยะสั้น จํานวน 1,500 ล้านบาท ในรูป Credit Line โดยวิธีเบิกเกินบัญชี (Bank Overdraft : 
OD) และต๋ัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) กับธนาคารท่ีมีเง่ือนไขเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือสํารองไว้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการเสริมสภาพคล่องในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ทั้งน้ี วงเงินกู้ดังกล่าว อยู่ภายใต้กรอบแผนสําหรับ
การก่อหน้ีของ ยสท. วงเงิน 3,000 ล้านบาท ในแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2562 
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   กระทรวงการคลังเสนอการขออนุมัติเงินกู้เพ่ือเสริมสภาพคล่อง ประจําปีงบประมาณ 2562 ของการ
ยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) โดยเปิดวงเงินกู้ระยะสั้นในรูป Credit Line จํานวน 1,500 ล้านบาท โดยวิธีเบิกเกิน
บัญชี (Bank Overdraft : OD) และต๋ัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) เพ่ือบริหารความเสี่ยงและเสริม
สภาพคล่องเพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายในองค์กร เช่น ค่าแสตมป์ยาสูบและภาระภาษีต่าง ๆ (ภาษีเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่น 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ฯลฯ) ค่าซื้อใบยาและวัตถุดิบในการผลิตบุหรี่ รวมถึงเงินลงทุนตามแผนงานในโครงการโรงงานผลิต
ยาสูบโรจนะ โดยคณะกรรมการยาสูบแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย และวงเงินกู้ดังกล่าวได้บรรจุใน
แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2562 ด้วยแล้ว ทั้งน้ี การดําเนินการขออนุมัติเงินกู้ดังกล่าวอยู่
ภายใต้สมมติฐาน ดังน้ี 
   1. รายได้จากการจําหน่ายยาสูบของปีงบประมาณ 2562 ตํ่ากว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ที่จํานวน 18,817 
ล้านมวน โดยมีปัจจัยหลักมาจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตภายหลังที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2560 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสาธารณสุขของรัฐบาลที่ต้องการ
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จะลดการบริโภคยาสูบของประชาชนในประเทศ และ ยสท. ได้ปรับราคาบุหรี่ขึ้นตามกฎหมายใหม่ ส่งผลให้ยอด
จําหน่ายบุหรี่ของ ยสท. ลดลง 
   2. ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อใบยาสูบสูงกว่าที่ประมาณการไว้จํานวน 1,189.10 ล้านบาท เน่ืองจาก 
ยสท. อาจมีความจําเป็นต้องช่วยเหลือเกษตรกรโดยรับซื้อใบยาสูบจากเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบในส่วนที่เกินกว่าความ
ต้องการจริงในการผลิตหรือเกินกว่าโควตาที่เคยได้ให้ไว้ 
 
10. เรื่อง การกําหนดเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล และกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งการเบิกจ่ายเบี้ย
ประชุมสําหรับอนุกรรมการอ่ืนตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ ดังน้ี 
   1. อนุมัติเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล 
   2. อนุมัติเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) 
   3. อนุมัติเ บ้ียประชุมสําหรับอนุกรรมการอ่ืนซึ่งกําหนดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี 
(พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562) ให้เบิกจ่ายเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังตามพระราช
กฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม (ยังไม่ได้มีคําสั่งแต่งต้ังอนุกรรมการอ่ืน รวมถึงยังไม่ได้กําหนด
องค์ประกอบและหน้าที่อํานาจที่ชัดเจน) 
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติได้เสนอขออนุมัติเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
กรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กรรมการบริหารศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล และอนุกรรมการอ่ืน ที่กําหนดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
พ.ศ. 2562 (มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
แล้ว ได้แก่ กระทรวงการคลัง (กค.) สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กรมบัญชีกลาง และศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ทั้งน้ี อัตราเบ้ียประชุมที่เสนอใน
ครั้งน้ีเทียบเคียงจากประกาศ กค. เรื่อง กําหนดรายช่ือคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีมีสิทธิได้รับเบ้ียประชุม
เป็นรายเดือนและอัตราเบ้ียประชุมเป็นรายเดือนและรายครั้งสําหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2558 ซึ่งอาศัยอํานาจตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาเบ้ีย
ประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 
ตําแหน่ง อัตราเบี้ยประชุม 

ประกาศ กค.ฯ เสนอขออนุมัติในครั้งนี้ 
• อัตราเบี้ยประชุมกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
1. ประธานกรรมการ  
(นายกรฐัมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี) 

เดือนละ 10,000 บาท เดือนละ 10,000 บาท 

2. กรรมการโดยตําแหน่ง เดือนละ 8,000 บาท เดือนละ 8,000 บาท 
3 .  ก ร ร ม ก า ร ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง
คณะรฐัมนตรีแต่งต้ัง 

เดือนละ 8,000 บาท เดือนละ 8,000 บาท 

4. กรรมการเฉพาะกิจ ครั้งละ 1,600 บาท ครั้งละ 1,600 บาท 
• อัตราเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ศรชล. 
1. ประธานกรรมการ  
(ผู้บัญชาการทหารเรือ) 

เดือนละ 6,250 บาท เดือนละ 6,250 บาท 



 

 

 

10 

2. รองประธานกรรมการ เดือนละ 5,625 บาท เดือนละ 5,625 บาท 
3. กรรมการ เดือนละ 5,000 บาท เดือนละ 5,000 บาท 
หมายเหตุ :  
(1) กรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติ (ยกเว้นกรรมการเฉพาะกิจ) และกรรมการบริหาร ศร
ชล. จะมีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุมเท่าน้ัน และได้รับไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง 
และหากเดือนใดไม่มีการประชุมหรือมีการประชุมแต่ไม่เข้าร่วมประชุมให้งดจ่ายสําหรับกรรมการเฉพาะกิจ
ซึ่งได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ัง เมื่อรวมเบ้ียประชุมที่ได้รับในแต่ละเดือน ต้องไม่เกินเบ้ียประชุมรายเดือนซึ่ง
กรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลประเภทอ่ืนได้รับ 
(2) สําหรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (2.1) กรณีข้าราชการ : ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมท้ังระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (2.2) ผู้ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการให้เทียบเคียงผู้ดํารง
ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง 
• อัตราเบี้ยประชุมสําหรับอนุกรรมการอ่ืน (ยังไม่ได้มีการแต่งต้ังอนุกรรมการอ่ืน) 
อนุกรรมการ ครั้งละ 1,000 บาท ให้เบิกจ่ายเบ้ียประชุมเป็นราย

ครั้งตาม พ.ร.ฎ. เบ้ียประชุมฯ 
 
11. เรื่อง  มาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้  ประกอบด้วย 
   1.1 มาตรการทางกฎหมาย  โดยจะมีการออกระเบียบให้ทันในฤดูการผลิตปี 2562/2563 
กําหนดให้โรงงานน้ําตาลจะรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกินร้อยละ 30 ต่อวัน  สําหรับในฤดูการผลิต ปี 2563 /2564 
โรงงานนํ้าตาลจะรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกินร้อยละ 20 ต่อวัน  และในฤดูการผลิตปี 2564/2565 จะลดปริมาณ
อ้อยไฟไหม้เข้าหีบเพียงร้อยละ 0-5 ต่อวัน  ซึ่งจะทําให้อ้อยไฟไหม้หมดไปภายในภายใน 3 ปี 
   1.2 มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐในการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร  ซึ่งจะขยาย
โครงการส่งเสริมสินเช่ือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2562 - 2564 รวมทั้งจะนําเสนอ
มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตรถตัดอ้อยไทยด้วยการเพ่ิมศักยภาพการผลิตและจําหน่ายให้เพียงพอกับความ
ต้องการและส่งเสริมการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน   โดยการใช้รถตัดอ้อย และเครื่องจักรกลการเกษตรอ่ืน ๆ นําไปจด
ทะเบียนเคร่ืองจักรตามกฎหมายกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เพ่ือนําไปเป็นสินทรัพย์ค้ําประกันกับแหล่งเงินกู้ได้อีก
ด้วย 
   1.3 มาตรการขอความร่วมมือด้านการบริหารจัดการเพ่ือเป็นต้นแบบการเก็บเก่ียวและ
การขนส่งอ้อยให้โรงงาน  โดยความร่วมมือจากโรงงานนํ้าตาลและชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี 2562/2563 เพ่ือ
กําหนดพ้ืนที่ปลอดการเผาอ้อย  เป็นจังหวัดต้นแบบปลอดการเผาอ้อย  ตัดอ้อยสด  ร้อยละ 100 ในแต่ละภาค            
รวม 5 จังหวัดได้แก่  จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดราชบุรี  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดเลย  และจังหวัดอุตรดิตถ์  การจัดการ
พ้ืนที่ลดการเผาอ้อยรอบชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร   และรอบโรงงานนํ้าตาลในรัศมี 10 กิโลเมตร  และการบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการกําหนดคิวรับอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ 
  2. เห็นชอบขยายโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร                 
ปี 2562 - 2564  
  สําหรับรายละเอียดของโครงการส่งเสริมสินเช่ือฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณที่
สนับสนุนสินเช่ือแก่เกษตรกร  กลุ่มเกษตรกร  สหกรณ์การเกษตร สถาบันชาวไร่อ้อย  กลุ่มบุคคลและวิสาหกิจชุมชน  
วงเงินกู้ปีละ 2,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท (งบประมาณปี พ.ศ. 2562-2564) 
จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยใช้จากวงเงิน 10,000 ล้านบาท  ของเงินกู้ยืมสินเช่ือ
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เพ่ือส่งเสริมการปลูกอ้อย (เงินเก๊ียว) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 และเห็นควรให้ ธ.ก.ส. 
เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ตามผลการดําเนินการจริงตามขั้นตอนต่อไป   ภายในกรอบ
วงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบี้ยประมาณ 599.43 ล้านบาท  โดยให้โรงงานนํ้าตาลเป็นผู้ค้ําประกันและให้รัฐบาล
ช่วยรับภาระชดเชยดอกเบ้ียส่วนเกิน  ดังน้ี 
  1) กําหนดระยะเวลาการชําระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นตามโครงการเช่นเดียวกับโครงการเดิมโดยแยกตาม
วัตถุประสงค์การกู้เงิน  หากเป็นเงินกู้เพ่ือพัฒนาแหล่งนํ้าและการบริหารจัดการน้ําในไร่อ้อยและปรับพ้ืนที่ปลูกอ้อย 
กําหนดชําระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 4 ปี  และหากเป็นเงินกู้เพ่ือซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรกําหนดชําระคืนเงินกู้
เสร็จสิ้นไม่เกิน 6 ปี 
  2) สําหรับอัตราดอกเบ้ีย   เห็นควรยึดตามหลักการของโครงการเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้  
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เน่ืองจากการดําเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่
ผ่านมาในลักษณะที่คล้ายคลึงกันได้ชดเชยดอกเบ้ียในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี  ประกอบกับเป็นอัตราดอกเบ้ียที่
ผ่านการพิจารณาของ ธ.ก.ส. แล้ว ประกอบด้วย 
   2.1) สําหรับเกษตรกรรายบุคคล  คิดดอกเบ้ียในอัตรา MRR  (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 
7 ต่อปี) โดยเรียกเก็บจากผู้กู้ในอัตรา MRR  - 5  (หรือปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี) รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียให้            
ธ.ก.ส. แทนผู้กู้ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี  และ  ธ.ก.ส. รับภาระในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี 
   2.2) สําหรับกลุ่มเกษตรกร  สหกรณ์การเกษตร  สถาบันชาวไร่อ้อย  กลุ่มบุคคลและ
วิสาหกิจชุมชน คิดดอกเบ้ียในอัตรา MLR (ปัจจุบัน MLR เท่ากับร้อยละ 5 ต่อปี) โดยเรียกเก็บจากผู้กู้ในอัตรา             
MLR - 3 (หรือปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี) รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียให้ ธ.ก.ส. แทนผู้กู้ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี และ 
ธ.ก.ส. รับภาระในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี 
   2.3) กรณีการกู้เงินเพ่ือจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร  ประเภทรถแทรกเตอร์หรือ
รถบรรทุกคิดดอกเบ้ียในอัตรา MLR - 1 (หรือปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 4 ต่อปี) จากประเภทผู้กู้  (เกษตรกรรายบุคคล    
กลุ่มเกษตรกร  สหกรณ์การเกษตร  สถาบันชาวไร่อ้อย  กลุ่มบุคคล และวิสาหกิจชุมชน) รัฐบาลไม่ต้องชดเชย
ดอกเบ้ียในส่วนน้ี  และ ธ.ก.ส. รับภาระในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี 
  โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้ันตอนของ
กฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องและพันธกรณีระหว่างประเทศ   รวมท้ังให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์   
กระทรวงมหาดไทย   สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไป
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 

   โครงการส่งเสริมสินเช่ือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2562 – 2564 สรุป
สาระสําคัญ ดังน้ี 

ประเด็น รายละเอียด 
1. วัตถุประสงค ์ สนับสนุนสินเช่ือแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบันชาวไร่

อ้อย กลุ่มบุคคล และวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบ้ียตํ่า ลด
การพ่ึงพาแหล่งเงินทุนนอกระบบในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย การ
จัดหาแหล่งนํ้าสํารองในการบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดภัยแล้ง การนํา
เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ในการผลติอ้อยเพ่ือลดการสูญเสีย ลดต้นทุน
ในระยะยาว ส่งผลให้มผีลผลติเพ่ิมขึ้น ลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ที่ก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในไร่อ้อย และ
สอดคล้องกับเป้าหมายในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย
ทั้งระบบในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร 
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2. วงเงินสนิเชื่อ ปีละ 2,000 ลา้นบาท ระยะเวลา 3 ปี รวมทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท โดยใช้เงินทุน
ของ ธ.ก.ส. ทั้งน้ี วงเงินกู้แต่ละรายเมื่อรวมทุกวัตถุประสงค์แล้ว ต้องไม่เกิน 29 
ล้านบาท 

3. วัตถุประสงค์การกู้
เงินและวงเงินกู้ 

3.1 เพ่ือพัฒนาแหล่งนํ้าและการบริหารจัดการนํ้าในไร่อ้อย ผู้ขอกู้แต่ละราย
สามารถกู้เงินรวมทุกวัตถุประสงค์แล้ว วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท กรณีกู้เงิน
เกินวงเงินที่กําหนดจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะทํางานส่งเสริมสินเช่ือเพ่ือการ
ปลูกอ้อยโดยมีรูปแบบการดําเนินงาน ดังน้ี  
    3.1.1 การขุดบ่อสระกักเก็บนํ้า 
    3.1.2 การเจาะบ่อบาดาล 
    3.1.3 การจัดทําระบบนํ้าหยด 
    3.1.4 การจัดซื้อเคร่ืองสูบนํ้าหรืออุปกรณ์ให้นํ้าในไร่อ้อย 
    3.1.5 รวมกลุ่มสร้างระบบส่งนํ้า โดยการรวมกลุ่มชาวไร่อ้อยและโรงงาน
นํ้าตาลเป็นผู้เสนอในรูปแบบของโครงการ 
3.2 เพ่ือปรับพ้ืนที่ปลูกอ้อย ผูข้อกู้แต่ละรายสามารถกู้เงินเพ่ือปรับพ้ืนที่ปลูก
อ้อยเป็นแปลงใหญใ่ห้เหมาะสมกับเคร่ืองจักรกลการเกษตร วงเงินกู้ไม่เกิน 
500,000 บาท 
3.3 เพ่ือจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ผู้ขอกู้แต่ละรายสามารถจัดซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตรได้ ดังน้ี 
    3.3.1 รถตัดอ้อยหรืออุปกรณ์ส่วนควบ รวมวงเงินกู้แต่ละรายไม่เกิน 15 ล้าน
บาท และต้องซื้อรถตัดอ้อยตามท่ีกําหนด ดังน้ี 

ประเภทรถตัดอ้อย วงเงินสนิเชื่อ 
รถตัดอ้อยใหม่ ขนาดใหญ่ วงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท 
รถตัดอ้อยเก่า ขนาดใหญ่ วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท 
รถตัดอ้อยใหม่ ขนาดกลาง วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท 
รถตัดอ้อยเก่า ขนาดกลาง วงเงินไม่เกิน 8 ล้านบาท 

สําหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อยเก่าต้องเป็นรถท่ีนําเข้าจากต่างประเทศเท่าน้ันและ
ต้องนําเข้ามาภายในประเทศไม่เกิน 2 ปี 
    3.3.2 รถคบีอ้อย1 หรืออุปกรณ์ส่วนควบ กู้ได้รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท 
    3.3.3 เครื่องตัดอ้อยแร๊พเตอร์2 กู้ได้รายละไม่เกิน 5 แสนบาท 
    3.3.4 เครื่องสางใบอ้อย3 กู้ได้รายละไม่เกิน 5 แสนบาท 
    3.3.5 เครื่องอัดใบอ้อย4 กู้ได้รายละไม่เกิน 5 แสนบาท 
    3.3.6 รถแทรกเตอร์หรืออุปกรณ์ส่วนควบ กู้ได้รายละไม่เกิน 4.5 ล้านบาท 
    3.3.7 รถบรรทุกหรือพ่วงบรรทุก กู้ได้รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท 
    ทั้งน้ี การจัดซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรทุกวัตถุประสงค์ กรณีมคีวาม
จําเป็นต้องใช้สินเช่ือกับสถาบันการเงินอยู่ก่อนแล้ว ใหส้ามารถกู้เงินตาม
โครงการนําไปชําระหน้ีสินเดิมได้ (Refinance) แต่ต้องไม่เคยเป็นหน้ีค้างชําระ
และผ่อนชําระมาแล้วไม่เกิน 2 ปี

หมายเหตุ :   1. รถคีบ การตัดอ้อยโดยแรงงานคนหรือใช้แร๊พเตอร์ในการตัดอ้อยมีความจําเป็นต้องใช้รถคีบอ้อย
ใส่รถบรรทุกเพ่ือส่งต่อเข้าโรงงานนํ้าตาล 
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   2. เครื่องตัดอ้อยแร๊พเตอร ์รถตัดอ้อยส่วนใหญ่จะเป็นการนําเข้าจากต่างประเทศและมรีาคาสูง
ชาวไร่อ้อยขนาดเล็กไม่สามารถจัดซื้อและตัดอ้อยให้คุ้มทนุได้ ปัจจุบันการคิดค้นแร๊พเตอร์เพ่ือใช้ตัดอ้อยจึงมีความ 
จําเป็นและเหมาะสมกับชาวไร่อ้อยรายเล็กที่พอจะหาซื้อได้ 
   3. เครื่องสางใบอ้อย เป็นภูมิปัญญาไทยในการคิดค้นเพ่ือใช้ในการสางใบอ้อยก่อนการตัดลดสิ่ง
สกปรก ทําให้ได้อ้อยสดที่สะอาดก่อนการใช้รถตัดอ้อยแร๊พเตอร์หรือแรงงานคนตัด โดยไม่ต้องจุดไฟเผา 
   4. เครื่องอัดใบอ้อย เพ่ือใช้ในการเก็บกวาดใบอ้อยจากไร่อ้อยหลังการตัดอ้อยเพ่ือให้สะดวกต่อการ
บํารุงรักษาอ้อยในฤดูการต่อไป และง่ายต่อการขนส่งออกจากไร่อ้อย  
 
12. เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2513 เพื่อขอกันพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณท่ี
กรมป่าไม้อนุมัติให้องค์การสวนยางเข้าทําประโยชน์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สําหรับดําเนินโครงการอ่างเก็บน้ํา
คลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ตําบลกรุงหยัน  อําเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2513 เพ่ือขอกันพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณที่กรมป่าไม้อนุมัติให้องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เข้าทําประโยชน์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เน้ือที่ประมาณ 3,950 ไร่  สําหรับดําเนินโครงการอ่างเก็บนํ้าคลองสังข์อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  ตําบลกรุงหยัน  
อําเภอทุ่งใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. การก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนํ้าคลองสังข์อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  ตําบลกรุงหยัน                 
อําเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 -  2565 ในวงเงิน 682.5 ล้านบาท  โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแหล่งนํ้าต้นทุน  เพ่ือให้มีปริมาณการส่งนํ้าที่เพียงพอในการบริหารจัดการให้กับพ้ืนที่ที่อยู่ใน

เขตส่งนํ้าชลประทานและพ้ืนที่ข้างเคียง  และเพ่ือขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน  ในการทําการเกษตร  
อุปโภค  และบริโภค  อย่างย่ังยืน

พ้ืนที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง 

6,952 – 1 - 79 ไร่ (เป็นพ้ืนที่ของการยางแห่งประเทศไทยที่ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 3,950 ไร่) 

รายละเอียด
โครงการ 

โครงการชลประทานขนาดกลาง  เป็นเขื่อนดินมีความสูงเฉล่ีย 22 เมตร  กว้าง 8 เมตร  ความยาว 
1,560 เมตร สามารถเก็บกักนํ้าได้ 36.575 ล้านลูกบาศก์เมตร (ระดับ Spillway) และเก็บกักนํ้าได้ที่
ระดับนํ้าสูงสุด 45.110  ล้านลูกบาศก์เมตร

ระยะเวลาใน
ก า ร ดํ า เ นิ น
โครงการฯ 

 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ดําเนินการแล้วร้อยละ 3 ของภาพรวมท้ังโครงการ (โครงการแบ่ง 
เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบ้านพักหัวงานและส่วนอ่างเก็บนํ้า ซึ่งในส่วนบ้านพักหัวงานดําเนินการไปแล้ว 
ร้อยละ 75) 

ยุ ท ธศาสตร์
ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร
ทรัพยากรนํ้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 

 
  2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 15 จังหวัดนครศรีธรรมราชและการยางแห่งประเทศไทย  
เก่ียวกับการกําหนดขอบเขตและพ้ืนที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์เพ่ือก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนํ้าคลองสังข์ฯ  เพ่ือให้เกิด
ความถูกต้องเป็นฐานข้อมูลเดียวกันของทุกหน่วยงานท่ีมีความเก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว โดยพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ
บางส่วน จํานวน 3,950 ไร่ เป็นพ้ืนที่ที่การยางแห่งประเทศไทยได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้เพ่ือให้ใช้ใน
กิจการสวนยางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2513 ดังน้ัน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเสนอ
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คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2513 เพ่ือขอกันพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ  บริเวณท่ีกรมป่าไม้อนุมัติให้องค์การสวนยางเข้าทําประโยชน์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สําหรับดําเนิน
โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองสังข์ฯ ต่อไป 
 
13. เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี 2562 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะสังคมไทยไตรมาสหน่ึงปี 2562 ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  ดังน้ี  
 1. ความเคลื่อนไหวทางสังคมไตรมาสหนึ่งปี 2562 

 1.1 การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น อัตราการว่างงานลดลง รายได้และผลิตภาพ
แรงงานเพิ่มขึ้น 

ไตรมาสหน่ึงปี 2562 การจ้างงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.9 โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นนอกภาคเกษตรร้อยละ 
3.2 ในสาขาการก่อสร้างร้อยละ 10.5 ตามการขยายตัวของพ้ืนที่ก่อสร้างและการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ สาขา
อุตสาหกรรมจ้างงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.0 ชะลอตัวลงตามการผลิตที่เช่ือมโยงกับการส่งออก ขณะที่สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคารมีการจ้างงานลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 0.2 ส่วนหน่ึงเป็นผลจากจํานวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่ชะลอลง และผู้มีงานทําภาคเกษตรลดลงร้อยละ 4.2 อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 0.9 โดยเป็นการลดลงทั้ง
ผู้ที่เคยทํางานและไม่เคยทํางานมาก่อนร้อยละ 32.2 และ 18.7 ตามลําดับ ค่าจ้างแรงงานที่แท้จริงภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 2.5 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานโดยรวมยังคงเพ่ิมขึ้นที่ร้อยละ 1.8 ตลาดแรงงานตึงตัวมากขึ้น โดยจํานวนสัดส่วนผู้สมัคร
งานใกล้เคียงกับจํานวนตําแหน่งงานว่าง เป็น 0.98 เท่า ลดลงจาก 1.35 เท่าในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เมื่อพิจารณาตาม
ระดับการศึกษา พบว่ามีความต้องการแรงงานในระดับประถมศึกษา และสายอาชีพสูงกว่าจํานวนผู้สมัครงาน ถึง 2 เท่า 
สะท้อนความขาดแคลนแรงงานทั้งจํานวนแรงงานและทักษะที่ไม่ตรงกับความต้องการ 

ประเด็นที่ต้องติดตามด้านแรงงาน 
  (1) สถานการณ์ภัยแล้งที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางการเกษตรและรายได้เกษตรกร  

จากรายงานสถานภาพน้ําในเขื่อนของกรมชลประทาน พบว่าปริมาณน้ําในเขื่อนทั่วประเทศอยู่ที่ร้อยละ 53 ของ
ปริมาณความจุที่ระดับนํ้าทะเลปานกลาง โดยมีปริมาณน้ําที่ใช้ได้จริงอยู่ที่ร้อยละ 20 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562) 
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้อยขั้นวิกฤติ โดยเฉพาะจากเข่ือนในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรควร
เตรียมรับมือกับวิกฤติภัยแล้งโดยอาจเปลี่ยนจากการปลูกพืชต้องการนํ้ามากมาเป็นพืชหมุนเวียนที่ใช้นํ้าน้อยแทน 
   (2) ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งอาจกระทบไทยผ่าน
การส่งออกและการท่องเท่ียว โดยในด้านการส่งออก สินค้าที่คาดว่าจะได้ผลกระทบส่วนใหญ่เป็นสินค้าด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ตโมเดม แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรพิมพ์ อุปกรณ์ส่งข้อมูลต่างๆ ช้ินส่วนยาน
ยนต์ และวัสดุก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม อาจไม่ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานภาคการผลิตมากนัก เน่ืองจากสาขา
อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเข้มข้น (Capital intensive) แต่ต้องเฝ้าระวังการจ้างงานใน
สาขาบริการท่องเที่ยว เน่ืองจากลักษณะของการจ้างงานส่วนหน่ึงเป็นการจ้างงานช่ัวคราว ตามปริมาณการเข้าพักของ
นักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวจีนและสหรัฐอเมริการวมคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของนักท่องเที่ยวรวม 

(3) การปรับตัวของตลาดแรงงานภายใต้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
ปัจจุบันมีการนํานวัตกรรมมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการที่จําเป็นต้องมีความยืดหยุ่น
และต้องใช้ทักษะที่หลากหลาย ดังน้ัน การพัฒนากําลังแรงงานให้มีทักษะเป็นที่ต้องการของตลาดจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่
ต้องเร่งดําเนินการทั้ง 1) การเพ่ิมทักษะแรงงาน (up-skill) ให้มีทักษะใหม่ๆ เช่น การพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความ
ยืดหยุ่นเพ่ือสามารถรับมือกับงานที่เร่งด่วนหรือมีภาวะกดดันได้ (flexible workforce for critical tasks) การพัฒนา
ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ เป็นต้น และ 2) การปรับเปลี่ยนทักษะแรงงาน (re-skill) เช่น การเสริมสร้าง
ทักษะด้านอ่ืนๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใน
วัยทํางานให้สามารถพัฒนาตนเองเพ่ือรองรับในกรณีที่จําเป็นต้องมีการเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนอาชีพในอนาคต 
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 1.2 หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  
ไตรมาสสี่ปี 2561 หน้ีสินครัวเรือนเท่ากับ 12.8 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.0 และคิดเป็น

สัดส่วนต่อ GDP เท่ากับร้อยละ 78.6 เพ่ิมขึ้นเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน และเมื่อเทียบกับต่างประเทศ พบว่า ประเทศ
ไทยมีสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP อยู่ในอันดับที่ 10 จาก 89 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 จาก 29 
ประเทศในเอเชีย สําหรับไตรมาสหน่ึงปี 2562 หน้ีสินครัวเรือนยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง โดยพิจารณาจากยอดคง
ค้างสินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ 10.1 สูงสุดในรอบ 5 ปี นับต้ังแต่ไตร
มาสสองปี 2557 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นผลจาก (1) การเร่งก่อหน้ีก่อนการบังคับใช้มาตรการกํากับดูแลสินเช่ือที่อยู่อาศัย
ใหม่ (LTV) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา (2) ความต้องการรถยนต์ที่เพ่ิมสูงขึ้นจากคุณสมบัติของรถรุ่นใหม่ 
และมาตรการส่งเสริมการขายรถยนต์จากงานมหกรรมยานยนต์ (Motor Show 2019) และ (3) การส่งเสริมการขาย การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ และเง่ือนไขการผ่อนชําระที่จูงใจ  

ขณะที่ คุณภาพสินเ ช่ือโดยรวมยังคงทรงตัว  แต่ ต้องติดตามอย่างใกล้ ชิด  โดยใน 
ไตรมาสหน่ึงปี 2562 หน้ีเพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ขยายตัวร้อยละ 9.0 เทียบกับร้อยละ 9.1 ใน              
ไตรมาสก่อน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.75 ต่อสินเช่ือรวม และสัดส่วนร้อยละ 27.8 ต่อ NPLs รวม ซึ่งสูงสุดในรอบ 13 
ไตรมาส นับต้ังแต่ไตรมาสหน่ึงปี 2559 เป็นต้นมา และส่งผลให้มีสัดส่วนสูงสุดเมื่อเทียบกับสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ในประเภทธุรกิจอ่ืนๆ ด้านสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้กํากับยังคงมีมูลค่ารวมอยู่ในระดับสูง ขณะที่ยอดสินเช่ือผิดนัด
ชําระหน้ีเกิน 3 เดือนขึ้นไปของสินเช่ือบัตรเครดิตปรับตัวลดลงร้อยละ 3.6 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.3 ใน              
ไตรมาสที่ผ่านมา 

หน้ีสินครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้นต้ังแต่กลางปี 2561 และภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงจาก
ปีที่แล้ว อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยและความสามารถในการชําระหน้ีของครัวเรือน ทําให้
มีประเด็นสําคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ (1) การก่อหน้ีเพ่ือที่อยู่อาศัยของครัวเรือนภายหลังการบังคับใช้
มาตรการกํากับดูแลสินเช่ือใหม่ โดยคาดว่าจะมีแนวโน้มชะลอตัวลง และทําให้หน้ีสินครัวเรือนเพ่ิมขึ้นในอัตราชะลอตัว 
เน่ืองจากสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 49.9 ของสินเช่ือเพ่ืออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล และ                 
(2) การขยายตัวของสินเช่ือเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคลอ่ืนๆ รวมถึงบัตรเครดิตอาจมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากน้ี 
ภาครัฐยังควรให้ความสําคัญกับ การกําหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือกํากับดูแลและควบคุมการปล่อยสินเช่ือให้รัดกุมและมี
ความเหมาะสมย่ิงขึ้น อาทิ (1) การออกแบบมาตรการกํากับดูแลการปล่อยสินเช่ือเพ่ือลดความเสี่ยงจากการปล่อยกู้
ให้กับกลุ่มที่มีภาระหน้ีสูง โดยเฉพาะมาตรการเก่ียวกับสัดส่วนภาระหน้ีต่อรายได้ (DSR) (2) การออกมาตรการกํากับ
ดูแลการปล่อยสินเช่ือรถยนต์เน่ืองจากคุณภาพของสินเช่ือรถยนต์ที่มีแนวโน้มลดลง (3) การติดตามมาตรการกํากับ
ดูแลธุรกิจสินเช่ือที่มีรถยนต์เป็นหลักประกันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรมและมีอัตราดอกเบ้ียที่
เหมาะสม (4) การเร่งประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกแก้หน้ี ระยะที่ 2 และ (5) การกํากับดูแลการปล่อยสินเช่ือให้แก่ลูกหน้ี
รายเดิมและรายใหม่ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการก่อหน้ีครัวเรือนมากย่ิงขึ้น 

1.3 การเจ็บป่วยยังต้องเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และโรคไข้เลือดออกเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง  
ไตรมาสหน่ึงปี 2562 จํานวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 

2561 ร้อยละ 72.7 โดยผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 126.7 พบผู้ป่วยสูงสุดในภาคใต้ เน่ืองจากพ้ืนที่ใน
บริเวณภาคใต้ยังมีฝนตกอยู่ และผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 223.9 เน่ืองจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงการ
เดินทาง และการรวมตัวของกลุ่มคนหนาแน่น เช่น เรือนจํา โรงเรียน ค่ายทหาร ทําให้โรคเกิดการระบาดได้ง่าย และ
การเปลี่ยนแปลงของสายพันธ์ุไวรัส อีกทั้งยังต้องเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ํา และการ
เจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคลมแดดในช่วงอากาศร้อนจัดเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี รวมทั้งต้องเฝ้าระวัง
สถานการณ์เด็กจมนํ้าช่วงปิดเทอมซึ่งเป็นช่วงที่มีเด็กจมนํ้าเสียชีวิตสูงสุดเฉลี่ยปีละ 312 คน สําหรับในปี 2562 จาก
ข้อมูลของกรมควบคุมโรคในช่วงปิดภาคเรียนมีเด็กจมนํ้าเสียชีวิต 64 คน ทั้งหมดเป็นเด็กช่วงอายุ 5-14 ปี  
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1.4 การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มขึ้น  
ไตรมาสหน่ึงปี 2562 การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และบุหรี่ขยายตัวร้อยละ 2.3 ชะลอลง

เมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.5 ในไตรมาสก่อน โดยปริมาณการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ขยายตัวร้อยละ 
2.9 ขณะที่การบริโภคบุหรี่ขยายตัวร้อยละ 1.5 ทั้งน้ี พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์และบุหรี่กลับมา
เพ่ิมขึ้นเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน ภายหลังจากการหดตัวอย่างต่อเน่ืองในช่วงไตรมาส 4 ปี 2560 จนถึงช่วงไตรมาส 
3 ปี 2561 โดยส่วนหน่ึงเป็นผลจากฐานการขยายตัวในระดับตํ่าของไตรมาส 4 ปี 2560 และไตรมาส 1 ปี 2561 
ตามลําดับ นอกจากน้ี ยังคงต้องเฝ้าระวังปัจจัยที่มีผลกระตุ้นพฤติกรรมการด่ืมแอลฮอล์และสูบบุหรี่ อาทิ สื่อโฆษณา 
ปัญหาความเครียด และพฤติกรรมการเลียนแบบ แม้ว่าอัตราการสูบบุหรี่และด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะมีแนวโน้มที่
ลดลง แต่การเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคที่เกิดจากบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ยังคงมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น โดยแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ประมาณ 55,000 คน และจากการด่ืมแอลกฮอล์ประมาณ 22,000 คน 
หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 11 และ 4.5 ของการเสียชีวิตทั้งหมด ตามลําดับ ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องจะต้องดําเนิน
มาตรการในการป้องกันและควบคุมอย่างต่อเน่ืองและเข้มข้นเพ่ือช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น 

1.5 คดีอาญารวมเพิ่มจากคดียาเสพติดที่เพิ่มขึ้น  
ไตรมาสหน่ึงปี 2562 คดีอาญารวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.1 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2561 เป็น

การรับแจ้งคดียาเสพติดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.4 ขณะที่คดีชีวิตร่างกายและเพศ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ รับแจ้งลดลงร้อย
ละ 1.6 และร้อยละ 7.1 ตามลําดับ รัฐได้ให้ความสําคัญกับมาตรการด้านการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวด และ
ได้นํามาตรการทางเลือกแนวทางลดทอนความเป็นอาชญากรรมมาใช้กับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดให้กลับเข้าสู่
กระบวนการบําบัดรักษา ส่วนผู้กระทําผิดที่เป็นนักค้า/เครือข่ายรายใหญ่นําเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
นอกจากน้ัน ได้ดําเนินได้จัดให้มีการเฝ้าระวังผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตและมีแนวโน้มก่อความรุนแรง รวมท้ัง
การประเมินเพ่ือการกลับสู่สังคมอย่างปลอดภัยเพ่ือลดความรุนแรงในสังคม  

1.6 การเกิดอุบัติเหตุและจํานวนผู้เสียชีวิตลดลงทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาล  
ไตรมาสหน่ึงปี 2562 สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 

2561 ร้อยละ 5 มีผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 4.8 และ 4.3 ตามลําดับ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด
เป็นการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนด รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์มีสัดส่วนร้อยละ 19.8 ของ
ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด ขณะที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 มีการวิเคราะห์และถอดบทเรียนหาสาเหตุเพ่ือ
กําหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสม ทําให้การเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 10.4 
มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ลดลงร้อยละ 11.7 และ 7.7 ตามลําดับ การด่ืมแล้วขับเป็นสาเหตุอันดับแรกของการเกิด
อุบัติเหตุ จึงควรมีการเพ่ิมบทลงโทษให้ครอบคลุมกับความผิดในทุกกรณี รวมท้ังควรดําเนินการจัดทําเคร่ืองหมายจราจร
ให้ชัดเจนมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพ่ือสะดวกในการบังคับใช้กฎหมายและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 

2. สถานการณ์ทางสังคมที่สําคัญ 
2.1 เยาวชนมีความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตายมากข้ึน ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือ

ปัองกันแก้ไขอย่างจริงจัง  
โรคซึมเศร้านับเป็นปัญหาสําคัญทางสุขภาพที่จํานวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และหากไม่ได้

รับการรักษาอาจรุนแรงจนนําไปสู่การฆ่าตัวตายได้ กลุ่มเยาวชนนับเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องให้ความสําคัญและเร่งแก้ไขแม้
จะมีสัดส่วนของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพียงร้อยละ 11.5 น้อยกว่ากลุ่มวัยทํางานและวัยผู้สูงอายุ แต่เน่ืองจากเยาวชนเป็น
ทรัพยากรที่มีค่าในการพัฒนาประเทศในอนาคต และพบว่ามีแนวโน้มฆ่าตัวตายมากขึ้น ภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเยาวชน
เกิดได้จากหลายปัจจัย อาทิ ภาวะของการเสียศูนย์จากการถูกประเมิน ภาวะการเงิน ความรัก ความรู้สึกผิดกับคนที่มี
ความสําคัญ ความสูญเสียอย่างฉับพลัน ความกดดันจากสภาพแวดล้อมและค่านิยมทางสังคม รวมทั้งความรักของพ่อ
แม่ที่คอยประคบประหงมตามใจ ทําให้เด็กขาดทักษะการสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง ไม่สามารถจัดการปัญหาเมื่อ
เกิดความผิดหวังในชีวิต ทําให้ทุกปัญหาสามารถกลายเป็นสาเหตุให้เกิดความกังวล ความเครียด จนพัฒนาไปสู่ภาวะ
ซึมเศร้าและคิดทําร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายได้ โดยในปี 2561 พบว่าเยาวชนอายุ 20-24 ปี มีอัตราการฆ่าตัวตาย
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เท่ากับ 5.33 ต่อประชากรแสนคนเพ่ิมขึ้นจากอัตรา 4.94 ต่อประชากรแสนคนในปี 2560 ขณะที่กลุ่มเยาวชนอายุ 
15-19 ปีมีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 2.59 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี มีอัตราการฆ่าตัวตาย
อยู่ที่ 0.5 ต่อประชากรแสนคน ทั้งน้ี การป้องกันสามารถทําได้โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งครอบครัวและคน
ใกล้ชิดต้องเอาใจใส่ต่อบุตรหลาน สถานศึกษาต้องเฝ้าระวังและสังเกตพฤติกรรม พร้อมทั้งให้คําปรึกษาแนะนํา และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรให้ความสําคัญกับการส่งเสริมทักษะชีวิตในกลุ่มเยาวชนมากข้ึน  

2.2 กองทุน เพื่ อความเสมอภาคทางการศึกษา  ความท้าทายในการสร้ าง โอกาส 
การเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง  

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ถูกจัดต้ังขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา และเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพครู ซึ่งกองทุนดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการลดความเหลื่อมล้ําและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา โดยมี
หลักการของการดําเนินงานท่ีเน้นใน 4 เรื่อง (1) ความคุ้มค่า ที่เกิดขึ้น (2) การจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินการ             
(3) การดําเนินการอย่างโปร่งใส มีการกํากับดูแลที่รอบคอบ และ (4) การสร้างความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนอย่าง
บูรณาการ ทําให้กองทุนมีลักษณะการดําเนินงานที่โดดเด่น คือ การวิจัยและพัฒนาตัวแบบปฏิรูปหรือนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพสูง ร่วมกับพันธมิตรหน่วยจัดการศึกษา และสถาบันวิชาการ แล้วส่งผ่านตัวแบบปฏิรูปไปยังหน่วยงาน
หลักสําหรับขยายผลในระยะยาว รวมทั้งการเสนอแนะมาตรการหรือจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ทั้งน้ี ในปีการศึกษา 2561 กสศ. ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไขให้กับนักเรียน 510,040 คน ใน 26,557 โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. และมีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตจากเงินอุดหนุนของ กสศ. จนกลายเป็นตัวอย่างต้นแบบ
เพ่ือใช้ขยายผลต่อไป 

3. บทความเร่ือง“อีสปอร์ต: สถานการณ์ ผลกระทบ และแนวทางการดูแล” 
สถานการณ์อีสปอร์ตในประเทศไทย อีสปอร์ตได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นในช่วงทศวรรษ 

ที่ผ่านมา จะเห็นได้จากตลาดเกมและอีสปอร์ตในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2560  
มีผู้เล่นเกมประมาณ 18.3 ล้านคน คิดเป็น 1 ใน 4 ของประชากร ขณะที่มูลค่าการใช้จ่ายในตลาดเกมมีสูงถึงประมาณ 
22,000 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 19 ของโลก สําหรับผู้ชมการแข่งขันอีสปอร์ต พบว่า เมื่อปี 2561 มีผู้ชม 
อีสปอร์ตประมาณ 2.6 ล้านคน และคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นอีกประมาณร้อยละ 30 ในช่วงปี 2560-2564 เมื่อปี 2560 การกีฬา
แห่งประเทศไทยได้อนุมัติรับรองให้อีสปอร์ตเป็นประเภทกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดต้ังสมาคมกีฬาได้ตาม
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 

สํ า นั ก ง านสภา พัฒนาการ เศรษฐ กิจและสั งคมแห่ งชา ติ ร่ วม กับบริ ษั ทศู น ย์ วิ จั ย เ พ่ื อ 
การพัฒนาสังคมและธุรกิจจํากัด ได้ทําการสํารวจข้อมูลเก่ียวกับอีสปอร์ตในประเทศไทยในกลุ่มเด็กและเยาวชนวัย         
13-24 ปี จํานวน 2,155 ตัวอย่าง ผู้ปกครองของผู้ที่มีบุตรหลานอายุ 13-24 ปี อยู่ในความดูแล จํานวน 1,051 ตัวอย่าง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น และสงขลา และกลุ่ม
นักกีฬาอีสปอร์ตจํานวน 404 ตัวอย่าง โดยมีข้อค้นพบสําคัญ ดังน้ี  
 (1) คุณลักษณะของนักกีฬาอีสปอร์ต นักกีฬาอีสปอร์ตส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 97.5 มี
อายุระหว่าง 19-24 ปี และกําลังศึกษาร้อยละ 78.5 นักกีฬาใช้เวลาเล่นเกมเฉลี่ย 3 ช่ัวโมง 20 นาที ในวันธรรมดา และ             
4 ช่ัวโมง 15 นาที ในวันหยุด นักกีฬาส่วนใหญ่เป็นตัวแทนชมรมสถานศึกษาร้อยละ 58.9 ทั้งน้ี หากจําแนกเป็น
นักกีฬาสมัครเล่นหรือก่ึงอาชีพ (คือกลุ่มอิสระหรือตัวแทนสถาบันแต่ไม่มีสังกัด) กับกลุ่มนักกีฬาอาชีพที่มีสังกัด พบว่า 
นักกีฬาสมัครเล่นร้อยละ 98.4 เป็นนักกีฬาหน้าใหม่ มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ขณะที่นักกีฬาอาชีพมีระยะเป็นนักกีฬา
เฉลี่ย 2 ปี 5 เดือน สําหรับเหตุผลของการเป็นนักกีฬาของทั้ง 2 กลุ่ม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ชอบเล่นเกม และ
มีรายได้/รางวัล  
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 (2) มุมมองของเด็กและเยาวชน นักกีฬา และผู้ปกครองต่ออีสปอร์ต ในเร่ืองการเป็น
ช่องทางอาชีพ เด็กและเยาวชนกับผู้ปกครองมากกว่าครึ่งเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า เป็นเพียงกิจกรรมเพ่ือความ
เพลิดเพลิน ขณะที่กลุ่มนักกีฬาร้อยละ 56.4 เห็นเป็นช่องทางหารายได้เสริม ในเร่ืองการจัดการแข่งขันอีสปอร์ต เด็ก
และเยาวชนที่รับรู้ข่าวสารการแข่งขันเห็นว่า สามารถกระตุ้นความรู้สึกในการอยากเล่นเกม อยากหารายได้จากการ
แข่งขัน และสนใจเป็นอาชีพได้ในระดับน้อย และกระตุ้นในระดับปานกลางในกลุ่มนักกีฬา ทั้งน้ี จุดเร่ิมต้นของการเข้า
สู่เส้นทางนักกีฬาอีสปอร์ต คือ ความช่ืนชอบในการเล่นเกม เป็นช่องทางสร้างรายได้และช่ือเสียง แล้วจึงผันตัวเองเข้า
ไปเป็นนักกีฬา โดยบางคนทําเป็นอาชีพแบบคู่ขนานกับงานประจําด้วย ขณะที่ช่องทางเข้าสู่การเป็นนักกีฬาจะมีหลาย
รูปแบบ อาทิ ประกาศคัดตัวเข้าสังกัด ระบบแมวมอง และเลือกนักกีฬาจากยอดการติดตาม (follow)  

ผลกระทบจากการมีอีสปอร์ต สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ผลกระทบเชิงบวก ได้แก่ (1) การเกิด
อาชีพใหม่รวมไปถึงอาชีพอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น นักแคสเกม หรือรีวิวเกมในขณะที่กําลังเล่นไปด้วย นักพากย์เกม 
กรรมการ ผู้จัดการแข่งขัน (2) การสร้างโอกาสและแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนท่ีช่ืนชอบการเล่นเกมได้มีการเล่นเกม
อย่างสร้างสรรค์ มีโอกาสได้รับความสําเร็จ ความภาคภูมิใจในตนเอง และการเป็นที่ยอมรับ (3) การเติบโตของธุรกิจที่
เก่ียวเน่ืองกับอีสปอร์ต ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม และ ผลกระทบเชิงลบ เช่น อีสปอร์ตอาจส่งผลในทางกระตุ้นเด็ก
อยากเล่นเกมมากขึ้น รวมไปถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อารมณ์ และพฤติกรรม เช่น รู้สึกปวดหลัง/ปวดเมื่อยร่างกาย             
มีปัญหาเก่ียวกับสายตา และเล่นเพลินจนนอนดึกหรือนอนน้อย การขาดเรียนหรือไปสาย รู้สึกไม่ค่อยอยากทําอะไร
นอกจากเล่นเกม และมีพฤติกรรมเล่นพนันทายผลการแข่งขันอีสปอร์ต การเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอาชีพมีระยะเวลาสั้น 
ไม่มั่นคง รวมทั้งการเติบโตของตลาดเกมอาจส่งผลต่อการเสียดุลการค้าเพราะเงินจะไหลไปประเทศต้นทางที่เป็น
ผู้พัฒนาเกมหรือเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ 

มาตรการดูแลอีสปอร์ต  ในกรณี ต่างประเทศ  มีการกําหนดมาตรการที่ น่ าสนใจ  เ ช่น  
การกําหนดประเภทของเกม (Rating Game) การควบคุมการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การกํากับดูแลนักกีฬา             
อี สปอร์ ตและการ จัดการแ ข่ งขั น  สํ าห รับประ เทศ ไทย  ยั ง ไม่ มี กฎหมาย เฉพาะ เกี่ ย ว กับ อีสปอร์ ต  
มีเพียงกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ภายใต้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และ            
วีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ที่ควบคุมการประกอบกิจการร้านเกม ร้านวีดิทัศน์ โดยกําหนดระยะเวลาในการเล่นเกม และ                 
การใช้บริการร้านเกมของเด็ก นอกจากน้ี ด้านเน้ือหาสาระของเกม ก็ยังไม่มีการจัดเรทต้ิงเกมอย่างที่ดําเนินการกับ
ภาพยนตร์ 

 ข้อเสนอแนะแนวทางการดูแลอีสปอร์ต มีแนวทางดังน้ี (1) การป้องกันและลดผลกระทบจากการ
เล่นเกม โดยการกําหนดเรทต้ิงเกม การควบคุมอายุผู้เล่น การส่งเสริมให้เกิดการผลิตและแข่งขันเกมที่สร้างสรรค์              
ที่พัฒนาความคิด วิเคราะห์ ทํางานเป็นทีม ปราศจากความรุนแรง ตลอดจนให้สื่อสารกับสังคมให้มีความเข้าใจที่
ถูกต้องระหว่างการเล่นเกมเพ่ือความสนุกกับเล่นเกมในรูปแบบของนักกีฬา รวมท้ังควรดําเนินมาตรการแก้ไขปัญหา
เด็กติดเกมควบคู่ไปด้วย โดยโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง ควรมีการประสานงานร่วมกันในการช่วยสอดส่องดูแล
พฤติกรรมของเด็กในความรับผิดชอบ และเร่งแก้ไขหากพบเด็กมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ส่งผลกระทบต่อการ
เรียน สุขภาพ การดํารงชีวิตประจําวัน (2) การดูแลการจัดการแข่งขันอีสปอร์ต โดยการกําหนดระเบียบปฏิบัติและ
หน่วยงานกํากับดูแลการจัดการแข่งขันที่ชัดเจน มีระบบอนุญาตและแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเกมที่ใช้แข่งขัน ผู้มีสิทธิ
สมัครเข้าร่วม ตลอดจนมีระบบการขึ้นทะเบียนผู้เก่ียวข้อง นอกจากน้ี ต้องให้ความสําคัญกับการคุ้มครองดูแลนักกีฬา 
โดยมีการตกลงหรือออกระเบียบปฏิบัติเพ่ือกําหนดแนวทางความรับผิดชอบของต้นสังกัดในการดูแลนักกีฬาให้อยู่ใน
มาตรฐานท่ีเหมาะสม และ (3) การเตรียมพร้อมระบบนิเวศวงการอีสปอร์ต โดยสนับสนุนการสร้างบุคลากรท่ี
เก่ียวข้อง ศึกษาหาแนวทางส่งเสริมให้พัฒนาไปสู่การเป็นผู้ผลิตเกมและอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง รวมท้ังมาตรการ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เก่ียวข้อง การจัดเก็บภาษี ตลอดจนการเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและผลกระทบ
ต่าง ๆ 
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14. เรื่อง  โครงการจัดทําพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการการดําเนินโครงการจัดทําพระไตรปิฎก  ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka 
English Version)  ในนามรัฐบาล โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม มหาเถรสมาคม และ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
  2. มอบสํานักงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 
2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)  
ตามโครงการดังกล่าวอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
  ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เห็นควรให้
กรมการศาสนาพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ไปดําเนินการก่อน  สําหรับ
ค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไปเห็นควรให้กรมการศาสนาจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอ
ขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป   ตามความเห็นของ                 
สํานักงบประมาณ 
  สาระสําคัญ 
  1. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานการประชุม
หารือแนวทางการดําเนินโครงการจัดทําพระไตรปิฎก  ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)  โดยมีผู้แทน
หน่วยงานท่ีเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กระทรวงวัฒนธรรม  โดยกรมการศาสนา กรมบัญชีกลาง และสํานัก
งบประมาณ โดยที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา บูรณาการร่วมกับมหาเถรสมาคม 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดําเนินโครงการจัดทําพระไตรปิฎก  ฉบับภาษาอังกฤษ  โดยใช้พระไตรปิฎกภาษา
บาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐเป็นต้นฉบับในการแปลเป็นภาษาอังกฤษ  และขอให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบในหลักการในการดําเนินโครงการในนามรัฐบาล  
  2. ที่ประชุมมหาเถรสมาคม  (มส.) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบตามที่กรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เสนอโครงการจัดทําพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)  เพ่ือ
ถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ  พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว  เน่ืองในโอกาสที่พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย  และ
ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถือเป็นเหตุการณ์สําคัญและศักด์ิสิทธ์ิอย่างย่ิงที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์
ไทย และเพ่ือเป็นการเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก  รวมทั้งเห็นชอบต้ังแต่คณะกรรมการ
อํานวยการจัดทําโครงการฯ โดยมีหน่วยงานร่วมดําเนินการได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา มหาเถร
สมาคม  และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
  3. ขั้นตอนการดําเนินงานระหว่าง มหาเถรสมาคม และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและ
กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย  
   (1) เดือนมิถุนายน 2562 กระทรวงวัฒนธรรม  โดยกรมการศาสนา  เสนอขออนุมัติ
โครงการจัดทําพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ  (Tipitaka English Version)   ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
ดําเนินโครงการในนามรัฐบาล  
   (2) พ.ศ. 2562 แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดทําโครงการฯ รวมท้ังคณะกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ โดยคณะกรรมการท่ีผ่านการเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เพ่ือวางแผน เร่งเตรียมการและดําเนินงานใน
ระยะเริ่มต้น  
   (3) พ.ศ. 2563 – 2564 ดําเนินการแปลพระไตรปิฎก ภาษาบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐ
เป็นภาษาอังกฤษ  โดยคณะกรรมการท่ีผ่านการเห็นชอบของมหาเถรสมาคม  
   (4) พ.ศ. 2564 – 2565 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ 
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  4. ประโยชน์ที่จะได้รับ  
   (1) ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถนําหลักธรรมคําสอนในพระไตรปิฎกไป
ปรับใช้ในชีวิตประจําวัน  
   (2) เพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ทั้งในประเทศไทยและประชาคมโลก 
  
15. เรื่อง  ขอปรับปรุงหลักการของโครงการพัฒนาทา่เรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่  1 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค 
ตะวันออกเสนอ ดังน้ี  
 1. เห็นชอบการปรับปรุงหลักการของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3             
ช่วงที่ 1 โดย 

1) เปลี่ยนแปลงจํานวนเงินร่วมลงทุนของรัฐ หักค่าสิทธิการร่วมลงทุนจากเอกชนสุทธิ 710 
ล้านบาทต่อปี เป็นระยะเวลา 30 ปี  

2) เปลี่ยนแปลงผลตอบแทนทางการเงินขั้นตํ่าของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) จากการร่วมลงทุนกับเอกชนช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 รวมเท่ากับมูลค่าปัจจุบันสุทธิประมาณ 6,721 ล้านบาท 
(อัตราคิดลดร้อยละ 6.48) 
 2. เห็นชอบผลการเจรจาต่อรองกับผู้ย่ืนข้อเสนอตามที่เสนอ และให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ เจรจา
ร่างสัญญาร่วมลงทุนกับผู้ย่ืนข้อเสนอ และเสนอผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุนเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 
 สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก  (กพอ . )  ไ ด้ มีการประชุม                
ครั้งที่ 5/2562 เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทําเนียบรัฐบาล โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงหลักการของโครงการฯ ผลการเจรจาและผลการดําเนินการ
ของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 แล้ว โดยมีสาระสําคัญ 
ดังน้ี 
    1.1 คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาความเห็นของสํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง 
และข้อสังเกตของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 พฤษภาคม 
2562 และประกอบการดําเนินการ ดังน้ี  
      1) คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ดําเนินการเจรจาต่อรองกับผู้ยื่นข้อเสนอ            
อีก 3 ครั้ง (วันที่ 22 24 และ 27 พฤษภาคม)  รวมท้ังสิ้น 9 ครั้ง เป็นการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ จํานวน 8 
ครั้ง และการประชุมคณะทํางานย่อยที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ มอบหมาย จํานวน 1 ครั้ง โดยผลการเจรจาต่อรอง
กับผู้ย่ืนข้อเสนอจนถึงที่สุดแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอขอรับเงินร่วมลงทุนของรัฐ จํานวน 1,010 ล้านบาทต่อปี และจ่ายค่า
สิทธิการร่วมลงทุน จํานวน 300 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นจํานวนเงินร่วมลงทุนสุทธิ เป็นระยะเวลา 30 ปี รวมเป็นเงิน 
21,300 ล้านบาท ซึ่งผลการเจรจาเป็นไปตามที่ กพอ.   มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2562 และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
      2) ผลการเจรจาต่อรองข้างต้นส่งผลให้ กนอ. สามารถลดรายจ่ายลงได้เป็น 
จํานวนเงินสุทธิ 24,180 ล้านบาท โดยผู้ย่ืนข้อเสนอเริ่มต้นให้ กนอ. จ่ายเงินร่วมลงทุนของรัฐสุทธิ 1,516 ล้านบาท
ต่อปี เป็นระยะเวลา 30 ปี รวมเป็นเงินที่ กนอ. ต้องชําระสุทธิ 45,480 ล้านบาท 
      3) ผลการเจรจาต่อรองกับผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้เจรจาจนถึงที่สุดแล้ว ผู้ยื่น
ข้อเสนอได้ขอรับเงินร่วมลงทุนสุทธิจํานวน 710 ล้านบาทต่อปี ซึ่งยังสูงกว่าเงินร่วมลงทุนสุทธิที่ ครม. ให้ความ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยมีสาเหตุมาจาก 
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 (1) สมมติฐานอัตราคิดลดที่ร้อยละ 2.5 เป็นอัตราต้นทุนทางการเงินของ
รัฐ ซึ่งใช้เป็นสมมติฐานเบ้ืองต้น (Reference Price)  ในการกําหนดจํานวนเงินร่วมลงทุนของรัฐในแต่ละปีในการเริ่ม
เจรจากับเอกชน ซึ่งอัตราดังกล่าวไม่สะท้อนถึงข้อเท็จจริงในส่วนของต้นทุนทางการเงินของเอกชนจากการท่ีเอกชน
เป็นผู้จัดหาเงินเพ่ือมาลงทุน 

 (2) ในกรณีดังกล่าวที่ปรึกษาทางการเงินได้สรุปว่าต้นทุนในการระดมทุน
ของภาคเอกชนในธุรกิจที่ ใกล้ เคียงกับโครงการน้ี อยู่ที่ประมาณร้อยละ 5-6 ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ  
ได้เจรจาต่อรองอัตราคิดลดดังกล่าวลงเหลือร้อยละ 4.69  

 
 
ทั้งน้ี ผลจากการปรับปรุงหลักการของโครงการฯ สามารถสรุปได้ ดังน้ี 

ลําดับ หลักการโครงการ 
ครม. มีมติ
เห็นชอบ 

(30 ต.ค. 61) 

ครม. มีมติ
รับทราบ 

(21 พ.ค. 62) 

กพอ. มีมติรับทราบ
ผลการเจรจากับ 

ผู้ย่ืนข้อเสนออีกครั้ง 
(27 พ.ค. 62) 

1.  จํานวนเงินร่วมลงทุนของรัฐ (ล้านบาทต่อปี) 616.36 1,020 1,010
2.  ค่าสิทธิการร่วมลงทุน (ล้านบาทต่อปี) 100 300 300
3.  จํานวนเงินร่วมลงทุนสุทธิ (ล้านบาทต่อปี) 516.36 720 710
4.  ระยะเวลาร่วมลงทุน )ปี(  30 30 30
5.  อัตราคิดลดเงินร่วมลงทุนของรัฐ (ร้อยละ) 2.50 4.80 4.69

6.  อัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) ของ 
กนอ. (ร้อยละ) 11.80 9.14 9.21 

7.  

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิของ
โครงการ (NPV) ของ กนอ. จากการร่วม
ลงทุนกับเอกชน ช่วงที่ 1 ณ อัตราคิดลด
ร้อยละ 6.48 

2,729 24 139 

8.  

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิของ
โครงการ (NPV) ของ กนอ. จากการร่วม
ลงทุนกับเอกชน ช่วงที่ 2 ณ อัตราคิดลด
ร้อยละ 6.48 

6,582 6,582 6,582 

9.  

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิของ
โครงการ (NPV) ของ กนอ. จากการร่วม
ลงทุนกับเอกชน ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ณ 
อัตราคิดลดร้อยละ 6.48 (ล้านบาท)

9,311 6,606 6,721 

10.  อัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) ของ 
เอกชน (ร้อยละ) 10.06 10.75 10.73 

11.  
มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิของ
โครงการ (NPV) ของ เอกชน  ณ อัตราคิด
ลดร้อยละ 7.47 (ล้านบาท) 

12,981 14,371 14,298 

    
 
 



 

 

 

22 

    1.2 ความเห็นและมติที่ประชุม กพอ. ครั้งที่ 5/2562 ดังนี้ 
     1) ความเห็นที่ประชุม 

(1) ให้นําผลการเจรจาและผลการดําเนินการของคณะกรรมการ 
คัดเลือกฯ ที่ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เสนอคณะรัฐมนตรีอีกคร้ังหน่ึง 

(2) ขอให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ ปรับความเห็นที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีใน
การขอปรับปรุงหลักการของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ที่ สกพอ. เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  2562 ให้สอดคล้องกับความเห็นที่ประชุมในวันน้ี โดยเฉพาะข้อสังเกตของ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และความเห็นสํานักงบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 

(3) นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และนายกลินท์  
สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ มีหนังสือลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562  
ถึงประธาน กพอ. ขอไม่ร่วมลงมติเก่ียวกับโครงการฯ เน่ืองจากมีการปฏิบัติงานอันอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interest) 
     2) มติที่ประชุม  

(1) รับทราบผลการเจรจาต่อรองกับผู้ย่ืนข้อเสนออีกครั้งหน่ึง ตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 21 พฤษภาคม 2562  ของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตามท่ีเสนอ  

(2) ให้นําเสนอผลการเจรจาและผลการดําเนินการของคณะกรรมการ              
คัดเลือกฯ ที่ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 พฤษภาคม 2562  ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติปรับปรุง
หลักการของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ต่อไป 
   2. การประชุมชี้แจงข้อมูลการขอปรับปรุงหลักการของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

สกพอ. ในฐานะหน่วยงานหลักรับผิดชอบโครงการฯ ร่วมกับ กนอ. ได้จัดให้มีการประชุมช้ีแจง
ข้อมูลการขอปรับปรุงหลักการของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ร่วมกับ ผู้แทน
กระทรวงการคลัง ผู้แทนสํานักงบประมาณ และผู้แทนสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 
6 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ EEC ช้ัน 3 อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก โดยมี
เลขาธิการ สกพอ. เป็นประธาน เพ่ือช้ีแจงข้อเท็จจริงและหลักการโครงการฯ ให้เข้าใจตรงกันในทุกประเด็น โดยที่
ประชุมทุกฝ่ายรับทราบและเห็นชอบคําช้ีแจงโดยไม่มีความเห็นเพ่ิมเติม 
 
16. เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน)  
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสถาบันบรหิารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) เสนอ
ให้ บจธ. และคู่สัญญาได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามภารกิจของ บจธ. 
กรณีการโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพย์ ตามอัตราค่าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 
ในอัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 1 ให้เหลือในอัตราร้อยละ 0.01 ตามท่ีระบุไว้ในร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับ
กรณีการโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
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ต่างประเทศ 
 
17.  เรื่อง  การปรับกฎเฉพาะรายสินค้าจากพิ กัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2012 เป็นฉบับ
ปี 2017 ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules : PSRs) จาก
พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2012 (HS 2012) เป็นฉบับปี 2017 (HS 2017) ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้า
อาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN – Korea Trade in Goods Agreement : AKTIGA) เพ่ือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องจะได้ดําเนินการให้บัญชี PSRs ในพิกัดศุลกากร HS 2017 ภายใต้ความตกลง AKTIGA มีผลบังคับใช้
ภายในประเทศต่อไป ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ เสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ได้มีการปรับเปลี่ยนจากระบบ HS 2012 เป็นระบบ HS 2017 โดยเป็น
การปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ทุก ๆ 5 ปี ขององค์การศุลกากรโลก (WCO) ส่งผลให้ต้องมีการปรับกฎ
เฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules : PSRs) จากพิกัดศุลกากรระบบ HS 2012 เป็นระบบ HS 2017 ภายใต้
ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี (AKTIGA) จํานวน 575 รายการ สามารถแบ่งลักษณะการปรับ
เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) สินค้าที่ไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรและเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า จํานวน 515 รายการ 
(2) สินค้าที่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรแต่ไม่เปลี่ยนเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า จํานวน 56 รายการ และ (3) สินค้าที่มีการ
เปลี่ยนพิกัดศุลกากรและเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า มีจํานวน 4 รายการ โดยการปรับดังกล่าวไม่ได้มีการเปลี่ยนพันธกรณี
ที่ไทยผูกพันไว้เดิมในด้านการลดหรือยกเลิกภาษี และไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตก
ลง AKFTA ของผู้ประกอบการไทย ทั้งน้ี คณะกรรมการดําเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี 
ได้ให้ความเห็นชอบการปรับโอนพิกัดศุลกากรดังกล่าวแล้ว โดยเป็นการดําเนินการตามพิธีสารฉบับที่สอง เพ่ือแก้ไข
ความตกลง AKFTA ที่มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ที่กําหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานฯ 
มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการให้การรับรองการปรับแก้ไข บัญชีแนบท้ายของภาคผนวก 3 และเอกสารแนบต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องของความตกลงฯ 
 
18.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น (Japan International Research Center for Agricultural Science : JIRCAS) และร่างแผนปฏิบัติ
งานวนวัฒนวิธีที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการปลูกสวนป่าสัก (Work Plan Efficient silvicultural practices 
for promoting teak plantation) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์
การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan International Research Center for Agricultural Science : 
JIRCAS) (ร่างบันทึกความเข้าใจฯ)  และร่างแผนปฏิบัติงานวนวัฒนวิธี ที่มีศักยภาพเพ่ือส่งเสริมการปลูกสวนป่าสัก 
(Work Plan Efficient silvicultural practices for promoting teak plantation) (ร่างแผนปฏิบัติงานฯ) รวมทั้ง
อนุมัติให้อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ และแผนปฏิบัติงานฯ ทั้งน้ี 
หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําในบันทึกความเข้าใจฯ และแผนปฏิบัติงานฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย รวมถึงการจัดทําแผนปฏิบัติงานฯ ในคร้ังต่อไป ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
อีกครั้งตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ พร้อมทั้งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานงบประมาณ และสํานักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการ
พิจารณาดําเนินการด้วย 
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                   สาระสําคัญ 
                   ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสําคัญเป็นการส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างกันในการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป่าไม้ โดยเฉพาะการปลูกสวนป่าสักในประเทศไทย โดยมีการ
กําหนดหลักการในเร่ืองต่าง ๆ เช่น ลักษณะของความร่วมมือ แผนการทํางาน ผลลัพธ์ การเผยแพร่ สิทธ์ิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา เป็นต้น 
                   ร่างแผนปฏิบัติงานฯ เป็นเอกสารระบุรายละเอียดการดําเนินโครงการ มีสาระสําคัญเป็นการกําหนด
รายละเอียดของการดําเนินโครงการวิจัยวนวัฒนวิธีที่มีศักยภาพเพ่ือส่งเสริมการปลูกสวนป่าสัก ซึ่งเป็นการดําเนินการ
เพ่ือให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ซึ่งร่างแผนปฏิบัติงานฯ ประกอบด้วยหัวข้อการวิจัย 2 หัวข้อ 
ได้แก่ (1) วนวัฒนวิธีเพ่ือส่งเสริมและวิธีตรวจสอบเพ่ือให้ได้ข้อมูลผลผลิตของสวนป่าสัก คือ การปรับปรุงวิธีการ
ตรวจสอบปริมาตรของไม้สักให้มีความถูกต้อง (ตรวจสอบความหนาและความสูงของไม้สัก) เพ่ือประเมินมูลค่าได้อย่าง
ถูกต้องก่อนนําไปจําหน่าย และ (2) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปลูกสวนป่าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของสวนป่าสัก คือ 
การปรับปรุงพัฒนาพันธ์ุดีของไม้สักให้เหมาะสมกับการปลูกในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมอัตราการเติบโตและปรับปรุง
คุณภาพของต้นไม้ให้ได้ผลผลิตที่สามารถสร้างมูลค่าได้ 
                   สําหรับประโยชน์ต่อประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากการจัดทําบันทึกความเข้าใจฯ มีดังน้ี (1) การศึกษาวิจัย
ด้านป่าไม้ของประเทศไทยได้รับการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้นจากองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของประเทศญี่ปุ่น เติม
เต็มในการวิจัยสาขาที่นักวิจัยไทยยังขาดความรู้ ความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ โดยเฉพาะสาขาที่เป็นวิทยาการที่
ทันสมัย (2) ผลงานวิจัยยกระดับเป็นระดับนานาชาติ เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ผลงานไปสู่ระดับนานาชาติ เช่น การ
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเกิดผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ และ (3)ความร่วมมือทางวิชาการเป็น
แนวทางหน่ึงในการประสานความสัมพันธ์อันดีกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในด้านป่าไม้ได้มีการประสานความร่วมมือกันมา
ต้ังแต่อดีต เมื่อองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: 
JICA) ได้เข้ามาให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยและการจัดการสวนป่าในประเทศไทย 
                   ในส่วนประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการวนวัฒนวิธีที่มีศักยภาพเพ่ือส่งเสริมการปลูกสวนป่าสัก คือ 
(1) เกษตรกรผู้ปลูกป่าสามารถนําผลการวิจัยของโครงการไปใช้เป็นแนวทางในการปลูกและจัดการสวนป่าสักเพ่ือ
ส่งเสริมผลผลิตของสวนป่าและวางแผนการจัดการสวนป่าอย่างมีประสิทธิภาพ และ (2) เทคนิคการประเมินกําลังผลิต
ของสวนป่าจะช่วยในการวางแผนการจัดการสวนป่า การจําหน่ายผลผลิตในเวลาที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
เจ้าของสวนป่าให้สามารถจัดการสวนป่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการประมาณความสามารถในการเก็บกักคาร์บอน
ของสวนป่าสักโดยใช้วิธีการอย่างง่ายทําให้มีข้อมูลสําหรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตต่อไปในอนาคต 
  
19.  เรื่อง  การเข้าร่วมเป็นสมาชิก The Asia Protected Areas Partnership (APAP) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เข้าร่วมเป็นสมาชิก The Asia Protected Areas Partnership (APAP) (เป็นเครือข่าย
หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการดูแลพ้ืนที่คุ้มครองในภูมิภาคเอเชีย) ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                    The Asia Protected Areas Partnership (APAP) เป็นเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลพ้ืนที่
คุ้มครอง (เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษ์ต่าง ๆ ) และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดย APAP เป็นข้อริเริ่ม
ภาคสมัครใจแบบไม่เป็นทางการมีจุดมุ่งหมายเพ่ือทําให้พ้ืนที่คุ้มครองมีการอนุรักษ์ที่ดีขึ้น มีสมาชิกเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ 17 หน่วยงาน จาก 14 ประเทศ เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน 4 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งการเข้าร่วมเป็นสมาชิก APAP ทํา
ได้โดยการย่ืนแบบตอบรับเข้าร่วมเป็นสมาชิก และจะมีผลเป็นสมาชิก APAP ได้ทันทีเมื่อย่ืนคําร้องขออย่างเป็น
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ทางการไปยังสํานักงานเลขาธิการ APAP แล้ว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและ APAP จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิก ซึ่ง
สามารถถอนตัวจากการเป็นสมาชิกเมื่อใดก็ได้โดยขอให้มีการแจ้งล่วงหน้า 
                   วัตถุประสงค์ของ APAP คือ 1) ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมสําหรับพ้ืนที่คุ้มครองผ่าน
การแลกเปลี่ยนความรู้และการเสริมสร้างศักยภาพ 2) ส่งเสริมความร่วมมือข้ามพรมแดนและในระดับภูมิภาคเพ่ือทํา
ให้การอนุรักษ์พ้ืนที่คุ้มครองมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ 3) เพ่ิมความตระหนักรู้ต่อคุณค่าของพ้ืนที่คุ้มครองทั้งในและ
นอกภูมิภาคเอเชีย 
                   สําหรับประโยชน์ของการเข้าร่วมเป็นสมาชิก APAP มีดังน้ี 
                   1)  เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการอนุรักษ์ของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ในการสร้าง
ความเข้มแข็ง ความร่วมมือ และการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองร่วมกันกับประเทศสมาชิกใน
ระดับภูมิภาคเอเชีย 
                   2) เป็นการสร้างโอกาสให้ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริม
แนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองที่มีประสิทธิภาพร่วมกันกับประเทศสมาชิกในระดับภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งเป็น
การสร้างพันธมิตรและเครือข่ายด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ในระดับนานาชาติ 
                   3) การเข้าถึงองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศในการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองที่ เป็น
มาตรฐานสากล ซึ่งสามารถนํามาปรับใช้กับการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น 
                   4) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการจัดการพ้ืนที่คุ้มครองของประเทศไทย 
                   5) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนา
กรอบความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างพ้ืนที่คุ้มครองของไทยซึ่งมีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
20.  เรื่อง  การประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา –  
แม่โขง ครั้งที่ 4 และร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีทอ่งเท่ียวยุทธศาสตรค์วามร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 4 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 4 (Draft Joint Statement of the 4th ACMECS 
Tourism Ministerial Meeting) ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไว้ก่อนมีการรับรองให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา สามารถดําเนินการได้โดย
ให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่องการจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย รวมทั้งให้ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
(นายโชติ ตราชู) ซึ่งได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาในฐานะรัฐมนตรีท่องเท่ียว ACMECS ของไทย ร่วมรับรองร่าง
แถลงการณ์ร่วมฯ โดยไม่มีการลงนาม ในการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว ACMECS ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดเชียงราย ตามที่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เก่ียวข้องกับการดําเนินงานภายใต้แผนงานความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ปี พ.ศ. 2562 – 2565 ในประเด็นต่าง ๆ เช่น (1) รับทราบ
สรุปผลการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี –เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 8 โดยผู้นําจาก 5 
ประเทศสมาชิก (ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) เก่ียวกับการรับรองแผนแม่บท ACMECS (พ.ศ. 2562 –
 2566) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเสริมสร้างความเช่ือมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาคการสอดประสานด้านเศรษฐกิจ
และการพัฒนาภูมิภาคในลักษณะย่ังยืนและมีนวัตกรรม (2) รับทราบจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยว ACMECS ในปี 2561 จํานวน 78.83 ล้านคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.36 จากปี 2560 (3) การกําหนดทิศทางการ
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ดําเนินความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้แผนแม่บทการท่องเที่ยว ACMECS ปี พ.ศ. 2562 – 2566 โดยตระหนัก
ถึงแนวคิด “Five countries, One Destination” ซึ่งประเทศ ACMECS จะเสริมสร้างการเช่ือมโยงระหว่างคนต่อคน 
(people to people) ผ่านการส่งเสริมความเข้าใจและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ส่งเสริมการพัฒนาท่ีย่ังยืน รวมทั้งการ
รวมกลุ่มของประเทศในอนุภูมิภาค ทั้งน้ี จะมีการพิจารณาและรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของประชุมฯ (ไม่มีการลง
นาม) โดยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย 
  
21.  เรื่อง  การรับรองแถลงการณ์รัฐมนตรีในการประชุมรัฐมนตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ค.ศ. 2019 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือการส่งเสริมอนาคตด้าน
ดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หรือ “Singapore Statement of the Asia-Pacific ICT Ministers on             
Co-creating a Connected Digital Future in the Asia-Pacific” ฉบับแก้ไขสุดท้าย ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้อง
ปรับปรุงถ้อยคําหรือแก้ไขร่างแถลงการณ์ดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย และ
ไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมใช้ดุลยพินิจในการ
ดําเนินการได้ โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบในภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับ
จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   การประชุมรัฐมนตร ีICT ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ค.ศ. 2019 จะมขีึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 
มิถุนายน 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์ และมกํีาหนดรับรองแถลงการณ์ดังกล่าวในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดย
สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์น้ี จะกล่าวถึงความสําคัญและการส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ 
ซึ่งประกอบไปด้วย 5 หัวข้อสาํคัญ (5 Priorities) ดังน้ี 
                   1) การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) กล่าวถึงนโยบายที่ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและการนําเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วนเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการ
ใช้เทคโนโลยี 
                   2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ทางดิจิทัล (Digital Innovation and Creativity) กลา่วถึงการ
สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม การคิดค้นเทคโนโลยีใหม ่การสนับสนุนธุรกิจรายย่อยทั้งขนาดกลางและ
ขนาดย่อม รวมไปถึงการพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ และการพัฒนาเทคโนโลยี 5G 
                   3) ชุมชนดิจทิัล (Digital Community) กล่าวถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้ประชาชนได้
เข้าถึงเทคโนโลยีได้แม้ในพ้ืนที่ห่างไกล ในราคาที่จ่ายได้ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําด้านดิจิทัล รวมไปถึงการพัฒนา
แอพพลิเคช่ันที่ให้บริการในด้านต่าง ๆ อาทิ การทําธุรกรรมด้านการเงินและธนาคาร 
                   4) ความเช่ือมั่นด้านดิจิทัล (Digital Trust) กล่าวถึงการสร้างความเช่ือมั่นในเรื่องความมั่นคงปลอดภัย
ทางเทคโนโลยี การคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล การส่งผ่านขอ้มูลอย่างเสรี ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ และการ
จัดการภัยพิบัติ 
                   5) ความเช่ียวชาญด้านดิจิทัลและความรว่มมือในทุกภาคส่วน (Digital Skills and Partnerships) 
กล่าวถึงการส่งเสริมทักษะด้าน ICT เพ่ือรองรับความต้องการบุคลากรด้าน ICT ที่เพ่ิมมากขึ้นและความร่วมมือภายใน
ภูมิภาค 
 
22. เรื่อง  ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรี G 20 ด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโลก
เพื่อการเติบโตอย่างย่ังยืน   
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม G 20  Ministerial Meeting on 
Energy Transitions and Global Environment for Sustainable Growth ได้แก่ 1 ) แถลงการณ์ G20  
Communique (joint Part ) 2) G 20 Communique (Energy Part) 3) G20 Innovation Action Plan และ 4) 
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G 20 Energy Innovation Action Plan  และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยให้การับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การ
ประชุมดังกล่าว ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารข้างต้นในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณาโดยไม่ต้องนํากลับไปเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ  
 เน่ืองจากผู้แทนจากกระทรวงพลังงานจะเข้าร่วมการประชุม G 20  Ministerial Meeting on 
Energy Transitions and Global Environment for Sustainable Growth ซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 
มิถุนายน 2562 โดยที่ประชุมดังกล่าวจะร่วมกันรับรองแถลงการณ์ (Communique) และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการประชุมในด้านพลังงาน ดังน้ี  
 1) G20  Communique (Joint Part )  
  1.1 รับรู้ถึงความสําคัญของการเป็นผู้นําในด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพ่ือที่จะตระหนักใน
เรื่อง “3 E + S” (ความมั่งคงทางพลังงาน ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม) และ
จัดการกับประเด็นความท้าทายหลักระดับโลกต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรท่ีไม่ย่ังยืน มลพิษทางนํ้าและอากาศ และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ โดย
เน้นยํ้าถึงความสําคัญของการส่งเสริมการทํางานร่วมกันเมื่อต้องต่อสู้กับปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือการเติบโตอย่าง
ย่ังยืนและตอบสนองต่อมิติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 
      1.2. ตระหนักถึงวงจรท่ีดีงาม (Virtuous Cycle)  และนําการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่มี
ความยืดหยุ่นและย่ังยืน ในขณะเดียวกันต้องสร้างความมั่นใจในความม่ันคงด้านพลังงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และมลพิษอ่ืนๆ รวมถึงการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควรเน้นการรวบรวมภูมิปัญญาจาก
ทั่วโลก การระดมทุนและการลงทุน และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพ่ือส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือสังคม 
 2) G 20 Communique (Energy Part)  
     2.1 เน้นยํ้าถึงความรับผิดชอบของรัฐมนตรีพลังงาน G 20  ในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
ไปสู่ระบบที่เข้าถึงได้ มีความน่าเช่ือถือ มีความย่ังยืน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการเพ่ิมการลงทุนใน
เทคโนโลยีสะอาด ความร่วมมือในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานหมุนเวียน รวมถึงการออก
นโยบาย ความช่วยเหลือด้านการเงิน และการทําให้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเหมาะสมต่อการส่งเสริมและสนับสนุน
นวัตกรรมด้านพลังงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ.  2030 
    2.2. รัฐมนตรีพลังงาน  G 20  จะส่งเสริมการใช้แหล่งพลังงานสะอาดต่างๆและอํานวย
ความสะดวกให้เกิดตลาดพลังงานท่ีเปิดกว้าง โปร่งใส และแข่งขันได้ 
 3)  G20 Innovation Action Plan  
   3.1 G 20 Innovation Action Plan เป็นแผนปฏิบัติการด้านนวัตกรรมเพ่ือนําไปสู่การ
เปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยตะหนักถึงความมั่งคงทางพลังงาน ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และความปลอดภัยด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยสมาชิก G 20 จะมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนภาคส่วนธุรกิจในการพัฒนานวัตกรรมและทําให้
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจดีย่ิงขึ้น เพ่ือพัฒนาระบบพลังงานที่มีราคาไม่แพง เช่ือถือได้ มีความย่ังยืน และลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เพ่ือให้บรรลุไปยังอนาคตที่สะอาดและย่ังยืนมากย่ิงขึ้น  
  3.2 แผนปฏิบัติการดังกล่าวจะระบุถึงการดําเนินงานในด้านต่างๆท่ีสําคัญได้แก่                
1) การรวบรวมแนวคิดจากทั่วโลกเพ่ือการส่งเสริมนวัตกรรม 2) การขับเคลื่อนการเงินภาคธุรกิจและการลงทุนเพ่ือ
พัฒนาและปรับใช้นวัตกรรม และ 3) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจเพ่ือแพร่
ขยายเทคโนโลยีทางนวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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 4) G 20 Energy Innovation Action Plan   
    4.1 G 20 Energy Innovation Action Plan  เป็นแผนปฏิบัติการด้านนวัตกรรมทาง
พลังงานท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานบนพ้ืนฐานของความ
สมัครใจของแต่ละประเทศ โดยการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานที่มีความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น 
  4.2 แผนปฏิบัติการดังกล่าวเน้นยํ้าถึงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมพลังงาน 
ผ่านการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การวิจัยร่วมกัน การระบุอุปสรรค การกํากับดูแลหลักเกณฑ์และมาตรฐาน 
รวมถึงการหารือร่วมกันทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพ่ือการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

แต่งต้ัง 
23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
พาณชิย์)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ัง นายณรงค์ พลูพพิัฒน ์
รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ต้ังแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง ข้าราชการ           
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังน้ี  
   1. เรืออากาศโท อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํ้ารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน   
   2. นายสนุทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักร
สวีเดน ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
   3. นางสาวอาจารี ศรีรตันบลัล ์เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารง
ตําแหน่ง อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก  
  4. นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับ
อียิปต์ ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
    ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เพ่ือทดแทนผูท้ี่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยน
หมุนเวียน โดยการแต่งต้ังข้าราชการให้ไปดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศตามข้อ 1. ได้รับความ
เห็นชอบจากประเทศผู้รับ  

  
25. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานัก
นายกรัฐมนตร)ี  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง 
ผู้อํานวยการกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ใหดํ้ารงตําแหน่ง          
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายขา้ราชการประจําด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) สาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ีสํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป 
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26. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศนูย์มานุษยวิทยาสิรนิธร (องค์การมหาชน)  
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ัง นายกัมพล ตติยกวี เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 11 
มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป  

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


