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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561                                              1 

เรียน ผู้อํานวยการกลุ่มประสานราชการ 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม
อเนกประสงค์ ช้ัน 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตําบลหนอง
กอมเกาะ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการ
ประชุมฯ ทั้งน้ีโดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 1 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที ่

เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. ....  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบ 

ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา  
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดบทนิยาม “ส่วนราชการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐไม่ว่าในฝ่ายพลเรือน ทหาร
หรือตํารวจที่มีกฎหมายกําหนดให้มีฐานะหรือเรียกว่าส่วนราชการ  
  2. กําหนดให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี ไม่ใช้บังคับกับการเทียบตําแหน่งของข้าราชการกับ
ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่ากรมที่มีกฎหมายกําหนดให้มีองค์กรทําหน้าที่ในการเทียบ
ตําแหน่งหรือวินิจฉัยช้ีขาดไว้เป็นการเฉพาะ  
  3. การพิจารณาเทียบตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี อย่างน้อยต้องเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
     3.1 เป็นตําแหน่งที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือตาม
ตามกฎหมายอ่ืน  
     3.2 เป็นตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดของข้าราชการในส่วนราชการ ไม่ว่าส่วนราชการน้ันจะมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลหรือไม่  
     3.3 เป็นตําแหน่งประเภทบริหารท่ีมีกฎหมายกําหนดให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งสําหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่น้ัน และมีหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายในการบังคับบัญชาและบริหารงาน บริหารบุคคล และ
บริหารงบประมาณของส่วนราชการน้ัน ซึ่งไม่รวมถึงหน้าที่และอํานาจในฐานะผู้รับมอบอํานาจ 
  4. กําหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลตามกฎหมายของแต่ละส่วนราชการ ไปวางระเบียบ
เก่ียวกับหลักเกณฑ์การเทียบตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดีสําหรับใช้กับข้าราชการในส่วนราชการ
ของตนภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อ 2.  
  5. กําหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดการเทียบตําแหน่ง ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี 
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน และให้ข้าราชการในสํานักงาน ก.พ. คนหน่ึงเป็นเลขานุการ โดยมีหน้าที่
พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการเทียบตําแหน่งและกําหนดหลักเกณฑ์กลางสําหรับเป็นแนวทางโดยไม่ขัดต่อ 
ร่างพระราชบัญญัติน้ี  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด้าน... 



 2
 
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 7 เรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายพื้นที่ดําเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ 

เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา  
สาระสําคัญ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  

การขยายพ้ืนที่ดําเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา เพ่ือให้เกษตรกร
ที่มีความสนใจ พร้อมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้อย่างทั่วถึง  
จากพ้ืนที่เป้าหมาย 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด เพ่ิมเติม ดังน้ี  
  1. จํานวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย มุกดาหาร ยโสธร และอํานาจเจริญ ซึ่งสมาคมประกัน
วินาศภัยไทย และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความพร้อมและยินดีที่จะสนับสนุน 
ในการเข้าร่วมโครงการฯ   
  2. จังหวัดอ่ืนที่เกษตรกรมีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ พ้ืนที่มีศักยภาพในการปลูกข้าวโพดและ
มีนํ้าเพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าวโพด พร้อมทั้งมีผู้ประกอบการท่ีมีความพร้อมในการรับซื้อผลผลิต สามารถที่ 
จะเข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ ธ.ก.ส. ก่อน  
  ทั้งน้ี ภายใต้พ้ืนที่เป้าหมาย และวงเงินงบประมาณตามโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุน
การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานาที่ได้รับการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 และเมื่อวันที่ 24 
ตุลาคม 2561  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  กษ. รายงานว่า  
  1. กษ. ดําเนินการช้ีแจง ประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูก
ข้าวโพดหลังฤดูทํานา โดยมีระยะเวลาการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2561 เป็น 15 มกราคม 2562 และพบว่ามีจังหวัดที่มีศักยภาพในการปลูกข้าวโพดและมีนํ้าเพียงพอ
ต่อการเพาะปลูกข้าวโพด โดยมีผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการรับซื้อผลผลิต พร้อมทั้งเกษตรกรมี
ประสบการณ์ในการปลูกข้าวโพด ประกอบด้วย จังหวัดเลย อํานาจเจริญ มุกดาหาร และยโสธร เกษตรกร จํานวน 
8,214 ราย พ้ืนที่ จํานวน 49,147 ไร่  
  2. กษ. เห็นว่า การขยายพ้ืนที่ ดําเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุน 
การปลูกข้าวโพดดังกล่าว น้ัน ส่งผลให้ลดพ้ืนที่การปลูกข้าว ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพียงพอต่อความต้องการ 
ของตลาด สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจากการปลูกพืชอ่ืนทดแทนการปลูกข้าว และสร้างโอกาสให้เกษตรกร 
ได้เรียนรู้การปลูกพืชอ่ืนในนาเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอ่ืนในระยะยาว โดยค่าใช้จ่ายจะดําเนินการภายใต้วงเงิน
ของโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี (25 กันยายน 2561 และ 24 ตุลาคม 2561)  
  3. สมาคมประกันวินาศภัยไทยและ ธ.ก.ส. พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความยินดีที่จะขยายพ้ืนที่ 
รับประกันภัยเพ่ิมเติมอีก 4 จังหวัด โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยจะได้ย่ืนแก้ไขแบบและข้อความของกรมธรรม์
ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือขยายพ้ืนที่การรับประกันภัยให้ครอบคลุม 4 จังหวัด เพ่ิมเติมกับนายทะเบียน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
  ทั้งนี้ โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมเกษตรกรที่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาเป็นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในนา 
ช่วงฤดูแล้ง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ โดยกําหนดพ้ืนที่
เป้าหมาย 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด ตาม Zoning by Agri – Map ของกรมพัฒนาที่ดิน ครอบคลุมเกษตรกร 
ผู้เอาประกันภัยประมาณ 150,000 ราย ขณะนี้มีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 86,074 ราย รวมเป็น
พ้ืนที่ 744,362.75 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ทั้งน้ี... 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 1 ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. ....

เศรษฐกิจ-สังคม 7 ขอความเห็นชอบการขยายพ้ืนท่ีดําเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 

ม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื  

1 

http://www.thaigov.go.th                                                       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 
 
  วันน้ี (13 ธันวาคม 2561)  เวลา 10.30 น  . ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ช้ัน 2 อาคารเรียนรวมและ
ปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอก
สถานที่ ครั้งที่ 9/2561 สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี  
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่  
              เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ 
    หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลปีใหม่ต้ังแต่ 
    เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของ 
              วันที่ 3 มกราคม 2562)  
  3.  เรื่อง  ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดจํานวน 
              คนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง  
              กฎกระทรวงว่าด้วยที่ดินที่ได้รับการยกเว้นภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ....  
 5.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษี 
             บํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุง 
             ท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  7.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการขยายพ้ืนที่ดําเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือ 
    สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา  
  8.  เรื่อง  แผนงาน/โครงการเพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ (ปีพุทธศักราช 2562) ให้แก่ 
    ประชาชน (กห.)  
  9.   เรื่อง  ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี 
    ฉุกเฉินหรือจําเป็นรายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทํา 
    การศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 
 

ต่างประเทศ 
   10.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมาย 
    ระหว่างกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่ง 
    สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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  11.  เรื่อง ขอความเห็นชอบและลงนามร่างบันทึกความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่ง 
    ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงโยธาธิการและ 
              ขนส่งแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

แต่งต้ัง 
 
  12.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
    การเกษตร  
 
   

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตําแหน่งหัวหน้าส่วน
ราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดบทนิยาม “ส่วนราชการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐไม่ว่าในฝ่ายพลเรือน ทหาร
หรือตํารวจที่มีกฎหมายกําหนดให้มีฐานะหรือเรียกว่าส่วนราชการ  
  2. กําหนดให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี ไม่ใช้บังคับกับการเทียบตําแหน่งของข้าราชการกับตําแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่ากรมที่มีกฎหมายกําหนดให้มีองค์กรทําหน้าที่ในการเทียบตําแหน่งหรือ
วินิจฉัยช้ีขาดไว้เป็นการเฉพาะ  
  3. การพิจารณาเทียบตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี อย่างน้อยต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   3.1  เป็นตําแหน่งที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือ
ตามกฎหมายอ่ืน  
   3.2 เป็นตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดของข้าราชการในส่วนราชการ ไม่ว่าส่วนราชการน้ันจะมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่  
   3.3 เป็นตําแหน่งประเภทบริหารที่มีกฎหมายกําหนดให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งสําหรับ
การปฏิบัติหน้าที่น้ัน และมีหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายในการบังคับบัญชาและบริหารงาน บริหารบุคคล และ
บริหารงบประมาณของส่วนราชการน้ัน ซึ่งไม่รวมถึงหน้าที่และอํานาจในฐานะผู้รับมอบอํานาจ 
  4. กําหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลตามกฎหมายของแต่ละส่วนราชการ ไปวางระเบียบ
เก่ียวกับหลักเกณฑ์การเทียบตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดีสําหรับใช้กับข้าราชการในส่วนราชการของ
ตนภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อ 2.  
  5. กําหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการเทียบตําแหน่ง ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน และให้ข้าราชการในสํานักงาน ก.พ. คนหน่ึงเป็นเลขานุการ โดยมีหน้าที่
พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการเทียบตําแหน่งและกําหนดหลักเกณฑ์กลางสําหรับเป็นแนวทางโดยไม่ขัดต่อร่าง
พระราชบัญญัติน้ี  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลปีใหม่
ต้ังแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 3 มกราคม 2562)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
คมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไป
ได้  
  คค. เสนอว่า   



 

 

ม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื  

4 

  1. เน่ืองจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 มีวันหยุดต่อเน่ืองหลายวัน คาดหมายได้ว่าจะมี
ประชาชนจํานวนมากเดินทางกลับภูมิลําเนาเป็นผลให้การจราจรติดขัดในทุกสายทางที่ออกและเข้ากรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล การยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น ทําให้การจราจรมีความคล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดการใช้พลังงานของประเทศ   
  2. การกําหนดช่วงระยะเวลาให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 
และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็นประจําทุกปี พ.ศ. 
2550 ยังไม่เหมาะสมกับช่วงระยะเวลาการเดินทางของประชาชน ดังน้ัน สมควรกําหนดระยะเวลาการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษดังกล่าว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของปี พ.ศ. 2562 เสียใหม่ ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาทํานองเดียวกันตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยาน
ยนตร์บนทางหลวงพิเศษดังกล่าวต้ังแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของ
วันที่ 3 มกราคม 2562  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย
กรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา ตามกฎกระทรวงกําหนด
ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา พ.ศ. 2561 และ
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บาง
พลี ตามกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี พ.ศ. 2558ต้ังแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 
27 ธันวาคม 2561 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 3 มกราคม 2562 
 
3. เรื่อง ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดจํานวนคนต่างด้าวซ่ึงจะมีถ่ินที่อยู่
ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนด
จํานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้
ดําเนินการต่อไปได้ และให้ มท. รับความเห็นของสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  มท. เสนอว่า  
  1. ปัจจุบันการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยของชาวต่างชาติมีความสําคัญต่อสังคมไทย โดยเหตุผลที่
ชาวต่างชาติต้องการเข้ามาอยู่ถาวรในประเทศไทยมีหลายประการ เช่น เข้ามาเพ่ือทํางาน เพ่ือการลงทุน หรือเพ่ืออยู่
กับครอบครัว คู่สมรส หรือบุตรที่อยู่ในประเทศไทย ประกอบกับการสนับสนุนชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถให้
เข้ามาดําเนินธุรกิจหรือลงทุนในประเทศไทย จะทําให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ อันเป็นการสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศ ดังน้ัน จึงสมควรให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแก่คนต่างด้าวเพ่ือเป็นการดึงดูดและสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาลงทุน และเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวมีความมั่นคงและอบอุ่น รวมท้ังยัง
เป็นปัจจัยหน่ึงที่จะสร้างความเช่ือมั่นให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยและ
สะดวกสบาย   
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  2. โดยที่มาตรา 40 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 บัญญัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดจํานวนคน
ต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี แต่มิให้เกินประเทศละ 100 คนต่อปี และสําหรับคนต่างด้าวไร้
สัญชาติมิให้เกิน 50 คนต่อปี และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่บัญญัติให้คนต่างด้าวจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักรมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองและด้วยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557 เรื่อง การ
แก้ไขเพ่ิมเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
พุทธศักราช 2557 ที่บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ได้มีการออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดจํานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่น
ที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. 2561 กําหนดจํานวนคนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศ จํานวนประเทศ
ละไม่เกิน 100 คน และคนต่างด้าวไร้สัญชาติ จํานวนไม่เกิน 50 คน ใช้บังคับสําหรับปี 2561 แล้ว และ มท. เห็นควร
ประกาศกําหนดจํานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. 2562 ต่อไป  
  3. คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 
มีมติเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวแล้ว  
  สาระสําคัญของร่างประกาศ  
  กําหนดจํานวนคนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี 
พ.ศ. 2562 ได้ประเทศละจํานวนไม่เกิน 100 คนต่อปี และคนต่างด้าวไร้สัญชาติ จํานวนไม่เกิน 50 คนต่อปี   
 
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยที่ดินที่ได้รับ
การยกเว้นภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยที่ดินที่ได้รับการยกเว้นภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และส่ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและดําเนินการตามข้ันตอนการเสนอร่างกฎหมาย 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ เป็นการกําหนดให้ทรัพย์สิน และ
ที่ดินของสํานักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดต้ังขึ้นตามพันธกรณีในความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับ
ต่างประเทศได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงท้องที่ โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
5. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. 
2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการ
ประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 
2562 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น
เรื่องด่วน   แล้วดําเนินการต่อไปได้  
 มท. เสนอว่า   

1. ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่โดยอาศัยอํานาจตามความใน 
พระราชกฤษฎีกาให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องถิ่น ประจําปี พ.ศ. 2521ถึง พ.ศ. 
2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 ซึ่งจะสิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 
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2. โดยที่มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดราคาปานกลางของที่ดิน สําหรับการประเมิน 
ภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2529 บัญญัติให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. 
2521 ถึง พ.ศ. 2524 ซึ่งใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2529 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่
สําหรับปี พ.ศ. 2530 และในปีต่อ ๆ ไป   ตามท่ีจะได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนด และเน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาตาม
ข้อ 3.1 จะสิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบกับร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมายที่ปรับปรุงโครงสร้าง หลักเกณฑ์ และอัตราการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ใหม่ และขณะน้ีอยู่
ระหว่างการดําเนินการเพ่ือนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ได้กําหนดให้มีผลใช้บังคับกับการจัดเก็บภาษีในอัตราใหม่ต้ังแต่วันที่ 
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  

3. ดังน้ัน  หากไม่สามารถประกาศให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษี 
บํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2562 ได้ทัน
ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  จะส่งผลกระทบต่อการประเมินการคํานวณและการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จึง
จําเป็นต้องดําเนินการตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  โดยการนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการ
ประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 ซึ่งใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ สําหรับปี พ.ศ. 
2561 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้
รักษาการตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบใน
หลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาแล้ว 
 สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
 กําหนดให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง 
พ.ศ. 2524  ซึ่งใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2561 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี 
พ.ศ. 2562 โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 
6. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทนุระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติตรวจพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป   
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติการรว่มลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... มีจํานวนทั้งสิ้น 
69 มาตรา แบ่งออกเป็น 8 หมวด มีสาระสําคัญดังน้ี  
  1. หมวด 1 บททั่วไป (ร่างมาตรา 6 – ร่างมาตรา 11)  
     (1) กําหนดให้การดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัติน้ีต้องเป็นไปเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์
ความสอดคล้องกับแผนการจดัทําโครงการร่วมลงทุน ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรฐัและเอกชน การรักษาวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ การใช้ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และนวัตกรรมของเอกชนในการให้บริการสาธารณะของ
โครงการร่วมลงทุน และการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญไปยังหน่วยงานและบุคลากรของ
ภาครัฐ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และสิทธิและประโยชน์ของผู้รับบริการจากโครงการร่วมลงทุน (ร่างมาตรา 6)  
   (2) กําหนดโครงการท่ีต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี ต้องเป็นโครงการลงทุนของรัฐ
ในกิจการที่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงหรือหลายหน่วยงานรวมกันมีหน้าที่และอํานาจต้องทําตาม
กฎหมายหรือกฎ หรือที่มีหน้าที่และอํานาจต้องทําตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง และเป็นกิจการเก่ียวกับโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบรกิารสาธารณะตามท่ีกําหนดในร่างมาตรา 7 โดยแบ่งการดําเนินโครงการเป็น 2 ระดับ ได้แก่   
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     1) โครงการทีม่ีมูลค่าต้ังแต่หา้พันล้านบาทข้ึนไปหรือมูลคา่ที่กําหนดเพ่ิมขึ้นโดย
กฎกระทรวง ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี (ร่างมาตรา 8)  
    2) โครงการทีม่ีมูลค่าตํ่ากว่าห้าพันล้านบาทหรือตํ่ากว่ามูลค่าที่กําหนดเพ่ิมขึ้นโดย
กฎกระทรวง ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (ร่างมาตรา 9)  
   (3) กําหนดมาตรการแก้ไขปัญหากรณีโครงการร่วมลงทุนใดมีหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง
มากกว่าหน่ึงหน่วยงาน และไม่สามารถตกลงกําหนดหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ โดยให้คณะกรรมการนโยบายการ
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพิจารณากําหนดหน่วยงานของรัฐที่มีความรับผิดชอบในโครงการร่วมลงทุนน้ันมาก
ที่สุดเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ (ร่างมาตรา 10)  
    (4) กําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในกรณทีี่เกิดปัญหาหรืออุปสรรค หรือเกิดความล่าช้าใน
การจัดทําหรือดําเนินโครงการร่วมลงทุน โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับปัญหา 
อุปสรรรค หรอืความล่าช้าดังกล่าว เพ่ือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา หรือ
เสนอกรอบระยะเวลาเร่งรัดการดําเนินการใด ๆ เพ่ือความสําเร็จของโครงการร่วมลงทุนต่อคณะกรรมการนโยบายฯ 
พิจารณา และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป (ร่างมาตรา 11)  
  2. หมวด 2 แผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุน (ร่างมาตรา 12)  
   กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนการจัดทําโครงการร่วม
ลงทุนที่สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านสังคมของประเทศ ที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทําขึ้น และนําเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุนต่อไป  
  3. หมวด 3 คณะกรรมการนโยบายร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน (ร่างมาตรา 13 – ร่าง
มาตรา 21)  
   (1) กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โดย
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อัยการสูงสุด ประธานสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง
จํานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ และให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ (ร่างมาตรา 13)  
   (2) กําหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจให้ความเห็นต่อรัฐมนตรก่ีอนมีการตราพระ
ราชกฤษฎีกาหรือการออกกฎกระทรวงตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี ให้ความเหน็ชอบแผนการจัดทําโครงการ
ร่วมลงทุน พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําโครงการร่วมลงทุนที่มมีลูค่าตํ่ากว่าห้าพันล้านบาท ให้
ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุน วินิจฉัยกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี รวมถึง
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ หรือ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย (ร่างมาตรา 20)  
   (3) กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการ และมหีน้าที่และอํานาจจัดทําและนําเสนอแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุน ให้ความเห็น คําแนะนํา 
หรือวางแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานต่าง ๆ เก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี รายงานปัญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินการต่อคณะกรรมการ และปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
มอบหมาย (ร่างมาตรา 21)  
  4. หมวด 4 การจัดทําและดําเนนิโครงการ (ร่างมาตรา 22 – ร่างมาตรา 49)  



 

 

ม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื  

8 

     (1) ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ  
    กําหนดขั้นตอนการเสนอโครงการที่จะให้มกีารร่วมลงทุน ดังน้ี  
    1) หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม
รายละเอียดที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (ร่างมาตรา 22) และอาจเสนอมาตรการสนับสนุนเพ่ือให้โครงการร่วม
ลงทุนบรรลุวัตถุประสงค์ (ร่างมาตรา 23) และกรณีที่เห็นว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือกเอกชนโดยวิธีประมูล ให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการระบุเหตุผลและความจําเป็น ข้อดีและข้อเสีย และประโยชน์ที่ภาครัฐและประชาชนจะ
ได้รับไว้ในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการด้วย (ร่างมาตรา 25) ทั้งน้ี คณะกรรมการนโยบายฯ อาจ
กําหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นในการจัดทํารายงานศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการ หรือกําหนดกรอบระยะเวลาการจัดทําโครงการสําหรับโครงการใดเป็นการเฉพาะด้วยก็ได้ (ร่าง
มาตรา 26) 
                       2) หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําหลักการของโครงการร่วมลงทุนเสนอต่อ
รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมกับรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ (ร่าง
มาตรา 28 วรรคหน่ึง) 
                       3) เมื่อรฐัมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วม
ลงทุนและรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งหลักการของโครงการร่วม
ลงทุนและรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการที่ได้รับความเห็นชอบให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจนําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป (ร่างมาตรา 28 วรรคสาม) 
                      4) เมื่อคณะกรรมการนโยบายฯ ให้ความเหน็ชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุน 
ให้คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดนําเสนอหลักการของโครงการร่วมลงทุนดังกล่าว
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ดําเนินโครงการร่วมลงทุนตามหลักการน้ันต่อไป (ร่างมาตรา 29) 
                        ทั้งน้ี ในส่วนของหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาในการเสนอโครงการได้กําหนดให้
คณะกรรมการประกาศกําหนดต่อไป 
                      (2) ส่วนที่ 2 การคัดเลือกเอกชน 
                                กําหนดขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ดังน้ี 
                                1) เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหดํ้าเนินโครงการร่วมลงทุนแลว้ ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกคณะหน่ึง (ร่างมาตรา 36) โดยมีหน้าที่และอํานาจในการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสําหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญารว่มลงทุน กําหนดค่าธรรมเนียม 
กําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสญัญาร่วมลงทุน เจรจาและพิจารณาคัดเลือกเอกชน และดําเนินการอ่ืน ๆ ที่
เกียวข้องกับการคัดเลือกเอกชนของโครงการร่วมลงทุนตามที่เห็นสมควร (ร่างมาตรา 38) 
                                2) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสําหรับ
การคัดเลือกเอกชน และร่างสญัญาร่วมลงทุน เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบ (ร่าง
มาตรา 35) 
                                3) เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวนร่างเอกสาร
สําหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญารว่มลงทุน แล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือก 
ดําเนินการคัดเลือกเอกชนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการนโยบายฯ กําหนด (ร่างมาตรา 39) 
     4) เมื่อได้ผลการคัดเลือกเอกชนแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนําส่งร่างสัญญา
ร่วมลงที่ผ่านการเจรจากับเอกชนที่ได้รับคัดเลือกแล้วใหส้ํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาภายในสิบหน้าวันนับแต่
วันที่ได้ผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุน (ร่างมาตรา 41) 
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               5) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอผลการคัดเลือกเอกชน ร่างสัญญาร่วมลงทุน
ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด และเง่ือนไขสําคัญของสัญญาร่วมลงทุนต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้า
สังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการคัดเลอืกเอกชนและเง่ือนไขสําคัญของ
สัญญาร่วมลงทุน และเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานเข้าของโครงการลงนามในสญัญา
ร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกต่อไป (ร่างมาตรา 42) 
     (3) ส่วนที่ 3 การกํากับดูแลโครงการร่วมลงทุน 
     เมื่อมีการลงนามในสญัญาร่วมลงทุนแล้ว กําหนดให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
แต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลขึ้นคณะหน่ึง (ร่างมาตรา 43) โดยมีหน้าที่และอํานาจกํากับดูและและติดตามดครง
การร่วมลงทุน  เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการรายงานผลการดําเนินงาน 
ความคืบหน้า ปัญหา และแนวทางการแก้ไขต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือทราบ และพิจารณาให้ความเห็น
ประกอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน (ร่างมาตรา 44) 
     (4) ส่วนที่ 4 การแก้ไขสญัญาร่วมลงทุนและการทําสัญญาใหม่ 
      1) กรณีที่ต้องมีการแก้ไขสญัญาร่วมลงทุน ได้กําหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เสนอเหตุผลและความจําเป็น ประเด็นที่ขอแก้ไข ผลกระทบจากการแก้ไข  และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จําเป็นต่อ
คณะกรรมการกํากับดูแลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น ก่อนนําส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนให้สาํนักงานอัยการสูงสุดตรวจ
พิจารณา และเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
ให้ความเห็นชอบการแก้ไขสญัญาร่วมลงทุนแล้ว ทั้งน้ี ในกรณีที่คณะกรรมการกํากับดูแลเห็นว่าการแก้ไขสญัญาร่วม
ลงทุนมีหลักการแตกต่างจากหลักการของโครงการ่วมลงทุนหรือทําให้เง่ือนไขสําคัญของสัญญาแตกต่างจากเง่ือนไข
สําคัญทีค่ณะรฐัมนตรีได้อนุมติัไว้  ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเสนอคณะกรรมการพิจารณา และนาํเสนอ
คณะรัฐมนตรพิีจารณาด้วย (ร่างมาตรา 46 – ร่างมาตรา 48) 
       2) กําหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการมีการจัดทําแนวทางการดําเนินโครงการ
ต่อเน่ืองจากโครงการร่วมลงทุนภายหลังจากสัญญาสิ้นสุด โดยให้เปรียบเทียบกรณีที่หน่วยงานของรัฐดําเนินการเอง
และกรณีทีใ่ห้เอกชนร่วมลงทุน เสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดอย่างน้อย 5 ปี ก่อนทีส่ัญญาร่วมลงทุนจะสิ้นสุดลง 
(ร่างมาตรา 49)  
   5. หมวด 5 การใช้อํานาจเพื่อประโยชนส์าธารณะ  
    ในกรณีเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 
การป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ ความมั่นคงของประเทศ หรือมีเหตุที่ทําใหก้ารดําเนินโครงการหยุดชะงักลงจนทําให้มี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประชาชนหรือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีมอํีานาจเข้าดําเนินโครงการหรือมอบให้ผู้อ่ืนเข้าดําเนินโครงการเป็นระยะเวลาช่ัวคราว 
แก้ไขสญัญาร่วมลงทุน  หรือบอกเลกิสัญญาร่วมลงทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทั้งน้ี  ในกรณีที่เหตุไม่ได้มาจาก
ความผิดของเอกชนคู่สัญญา  ใหห้น่วยงานเจ้าของโครงการจ่ายค่าชดเชยแก่เอกชนคู่สญัญาอย่างเป็นธรรมด้วย (ร่าง
มาตรา 50)  
  6. หมวด 6 กองทุนสง่เสริมการร่วมลงทนุระหว่างรัฐและเอกชน   
    กําหนดให้จัดต้ังกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทนุระหว่างรัฐและเอกชน  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ในการว่าจ้างที่ปรึกษา การพัฒนาฐานข้อมลูและองค์ความรู้ การ
เผยแพร่ อบรม ใหค้วามรู้ และให้คําแนะนําเก่ียวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารกองทุน (ร่างมาตรา 51 – ร่างมาตรา 59) ซึ่งกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบตามมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้ว   
  7. หมวด 7 บทเบ็ดเตล็ด 
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    (1) กําหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการจัดส่งสําเนาสัญญารว่มลงทุนหรือ
สําเนาสัญญารว่มลงทุนฉบับแก้ไข ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดทําข้อมูล
ต่าง ๆ เก่ียวกับโครงการร่วมลงทุนเพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบสามารถตรวจเข้าดูได้ และเปิดเผยสรุปข้อมูลโครงการ
ในรูปแบบที่เขา้ใจง่ายต่อสาธารณชนให้ทราบเป็นการทั่วไป (ร่างมาตรา 60)  
    (2) กําหนดให้คณะกรรมการ คณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการกํากับดูแล 
คณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการ ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรกํีาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตร ี(ร่างมาตรา 61)  
    (3) กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนงานพัฒนาฐานข้อมูล
และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  และแผนงานดําเนินการเผยแพร่อบรม ใหค้วามรู้  
และใหค้ําแนะนําที่เก่ียวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (รา่งมาตรา 62)  
   8. หมวด 8 บทกําหนดโทษ  
    กําหนดบทกําหนดโทษในกรณีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือกฝ่าฝืนรา่ง
มาตรา 37 การห้ามเป็นกรรมการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาในเอกชน  ทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้ร่วมลงทนุ
ในโครงการร่วมลงทุนที่ตนเป็นกรรมการคัดเลือก หรือถือหุ้นในเอกชนที่ได้รับคัดเลือก (ร่างมาตรา 63)  
   9. บทเฉพาะกาล  
    (1) กําหนดบทบัญญัติรองรับให้บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัติน้ีใช้
บังคับ (ร่างมาตรา 64)  
    (2) กําหนดบทบัญญัติรองรับให้กรรมการผู้เทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งดํารง
ตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  คงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติน้ี  (ร่างมาตรา 65)  
    (3) กําหนดให้โอนบรรดาเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และหน้ีสิน ที่เก่ียวเน่ืองกับกองทุนส่งเสริมการ
ให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐในกระทรวงการคลัง ไปเป็นของกองทุนส่งเสริมร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ตามพระราชบัญญัติน้ี (ร่างมาตรา 66)  
    (4) กําหนดบทบัญญัติรองรับในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับมีการอ้างอิงถึงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ให้ถอืว่าการอ้างอิง
ดังกล่าวในกฎหมายน้ันเป็นการอ้างอิงถึงพระราชบัญญัติน้ี (ร่างมาตรา 67)  
    (5)  กําหนดบทบัญญัติเพ่ือรองรับโครงการท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคบั  และโครงการน้ันเป็นโครงการ
ภายใต้พระราชบัญญัติน้ี โดยให้การดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนดไว้ (ร่างมาตรา 68)  
    (6) กําหนดบทบัญญัติเพ่ือรองรับโครงการท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการในขั้นตอนตามหมวด 
5 การดําเนินโครงการ  แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 แต่โครงการน้ันไม่
เป็นโครงการภายใต้บังคับพระราชบัญญัติน้ี  ใหห้น่วยงานเจา้ของโครงการดําเนินการตามบทบัญญัติในหมวดดังกล่าว
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จและให้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไปกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการจัดทําและดําเนินโครงการ
น้ัน (ร่างมาตรา 69)  
    (7) กําหนดบทบัญญัติรองรับให้คณะกรรมการซึ่งแต่งต้ังตามมาตรา 72 แห่ง
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่
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พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคบั ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะสั่งการตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการดังกล่าว (ร่างมาตรา 70)  
    

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
7. เรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายพ้ืนที่ดําเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด
หลังฤดูทํานา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ การขยายพื้นที่
ดําเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา เพ่ือให้เกษตรกรที่มีความสนใจ 
พร้อมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้อย่างทั่วถึง จากพ้ืนที่เป้าหมาย 2 ล้าน
ไร่ ใน 33 จังหวัด เพ่ิมเติม ดังน้ี  
  1. จํานวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย มุกดาหาร ยโสธร และอํานาจเจริญ ซึ่งสมาคมประกันวินาศ
ภัยไทย และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความพร้อมและยินดีที่จะสนับสนุนในการเข้า
ร่วมโครงการฯ   
  2. จังหวัดอ่ืนที่เกษตรกรมีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ พ้ืนที่มีศักยภาพในการปลูกข้าวโพดและมี
นํ้าเพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าวโพด พร้อมทั้งมีผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการรับซื้อผลผลิต สามารถที่จะเข้า
ร่วมโครงการฯ ได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ ธ.ก.ส. ก่อน  
  ทั้งน้ี ภายใต้พ้ืนที่เป้าหมาย และวงเงินงบประมาณตามโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการ
ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานาที่ได้รับการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 และเมื่อวันที่ 24 
ตุลาคม 2561  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กษ. รายงานว่า  
  1. กษ. ดําเนินการช้ีแจง ประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพด
หลังฤดูทํานา โดยมีระยะเวลาการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 
เป็น 15 มกราคม 2562 และพบว่ามีจังหวัดที่มีศักยภาพในการปลูกข้าวโพดและมีนํ้าเพียงพอต่อการเพาะปลูก
ข้าวโพด โดยมีผู้ประกอบการท่ีมีความพร้อมในการรับซื้อผลผลิต พร้อมทั้งเกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูก
ข้าวโพด ประกอบด้วย จังหวัดเลย อํานาจเจริญ มุกดาหาร และยโสธร เกษตรกร จํานวน 8,214 ราย พ้ืนที่ จํานวน 
49,147 ไร่  

จังหวัด จํานวนเกษตรกร (ราย) พื้นที่ (ไร่) 

เลย 5,057 31,146.25

อํานาจเจริญ 976 5,941.25

มุกดาหาร 736 3,500.00

ยโสธร 1,445 8,559.50

รวม 8,214 49,147.00

  2. กษ. เห็นว่า การขยายพ้ืนที่ดําเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพด
ดังกล่าว น้ัน ส่งผลให้ลดพ้ืนที่การปลูกข้าว ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพียงพอต่อความต้องการของตลาด สร้างรายได้
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ให้แก่เกษตรกรจากการปลูกพืชอ่ืนทดแทนการปลูกข้าว และสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้การปลูกพืชอ่ืนในนา
เป็นเกษตรกรรมทางเลือกอ่ืนในระยะยาว โดยค่าใช้จ่ายจะดําเนินการภายใต้วงเงินของโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี (25 กันยายน 2561 และ 24 ตุลาคม 2561)  
  3. สมาคมประกันวินาศภัยไทยและ ธ.ก.ส. พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความยินดีที่จะขยายพ้ืนที่รับ
ประกันภัยเพ่ิมเติมอีก 4 จังหวัด โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยจะได้ย่ืนแก้ไขแบบและข้อความของกรมธรรม์
ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือขยายพ้ืนที่การรับประกันภัยให้ครอบคลุม 4 จังหวัด เพ่ิมเติมกับนายทะเบียน
สาํนักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
  ทั้งน้ี โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมเกษตรกรที่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาเป็นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในนาช่วงฤดูแล้ง 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ โดยกําหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 2 ล้านไร่ 
ใน 33 จังหวัด ตาม Zoning by Agri – Map ของกรมพัฒนาที่ดิน ครอบคลุมเกษตรกรผู้เอาประกันภัยประมาณ 
150,000 ราย ขณะนี้มีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 86,074 ราย รวมเป็นพ้ืนที่ 744,362.75 ไร่ (ข้อมูล 
ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)  
 
8. เรื่อง แผนงาน/โครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ (ปีพุทธศักราช 2562) ให้แก่ประชาชน (กห.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอแผนงาน/โครงการเพ่ือมอบเป็น
ของขวัญปีใหม่ (ปีพุทธศักราช 2562) ให้แก่ประชาชน ภายใต้การดําเนินโครงการ “เติมความสุข ให้คนไทย จากใจ
ทหาร” ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงานหลัก ได้แก่ งานสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งานการช่วยเหลือประชาชน และงานให้บริการและอํานวยความสะดวกต่าง ๆ โดย
สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี  
 

กลุ่มงานหลัก โครงการ/กิจกรรม 

งานสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

การจัดเตรียมความพร้อมของกําลังพล เพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินให้กับประชาชนในพ้ืนที่ตามแนวชายแดนและพ้ืนที่ที่มี
ความสําคัญด้านความมั่นคงของประเทศ  

งานการช่วยเหลือประชาชน การจัดต้ังจุดบริการช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยจัดจุดพัก
รถเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาค
ส่วนในพ้ืนที่ ซึง่จะมีการให้บริการสุขาเคลื่อนที่ การบริการเคร่ืองด่ืม
และอาหารว่าง การบริการทางการแพทย์ การบริการตรวจสภาพและ
ซ่อมแซมยานพาหนะตามถนนสายหลักด้านหน้าที่ต้ังของหน่วยทหาร 
รวมถึงถนนสายรองที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การจําหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภคและสินคา้พ้ืนเมืองราคาถูก การแสดงดนตรีและ
สันทนาการ จดุบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และชาร์จแบตเตอรี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และการบริการนวดผ่อนคลาย จํานวนกว่า 600 จุด
ทั่วประเทศ รวมทั้งการจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว
ทางทะเล  

งานให้บริการและอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ  

การจําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคราคาถูก ภายในพ้ืนที่ของหน่วย
ทหารทั่วประเทศ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในการลดค่า
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ครองชีพ  
เปิดแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ในเขตทหารท่ัวประเทศ ให้ประชาชน
สามารถเข้าชมโดยไม่คิดค่าบริการ  
ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ดําเนินการให้บริการประชาชนในหน่วยทหารทั่วประเทศ  

 
9.  เรื่อง ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นรายการค่า
ก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทําการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการก่อสร้างอาคารที่ทําการศาลอุทธรณ์
ภาค 5 พร้อมที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บริเวณศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายภายในกรอบวงเงิน 859,050,000 
บาท ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ใหค้วามเห็นชอบในหลักการแลว้ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น จํานวน 171,810,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 
จํานวน 687,240,000 บาท ให้ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายในแต่ละปี ตามนัย
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้สํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการตามข้ันตอนที่เก่ียวข้องและ
ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ โดยให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2559 เรื่อง ซกัซ้อมความเขา้ใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การดําเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐด้วย ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 

ต่างประเทศ 
 
10. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรม
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมาย
ระหว่างกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ ทั้งน้ี หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่
สาระสําคัญ ให้กระทรวงยุติธรรมหารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือพิจารณา
ดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามฝ่ายไทยในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว  
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ สรุปได้ดังน้ี 
  1. ข้อบทท่ี 1 สถานะของบันทึกความเข้าใจ ซึ่งวางหลักการให้บันทึกความเข้าใจฉบับน้ีไม่เป็น
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ และมิได้มีข้อกําหนดผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
  2. ข้อบทที่ 2 ขอบเขตและกิจกรรมความร่วมมือ โดยกําหนดรูปแบบของความร่วมมือ อาทิ การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย การศึกษาดูงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสอง
ประเทศ การให้ความช่วยเหลือทางการปฏิบัติงานและการดําเนินงาน การจัดการประชุมและสัมมนาร่วม ตลอดจน
การเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งน้ีอยู่ภายใต้เง่ือนไขของข้อจํากัดด้านขีดความสามารถ และ
เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศ ตลอดจนความตกลงอ่ืน ๆ ที่ทั้งสองประเทศมีพันธกรณีอยู่ 
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  3. ข้อบทท่ี 3 เงินทุน โดยกําหนดให้ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตนที่อาจเกิดจาก
ปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจฉบับน้ี โดยอาจสรรหาเงินทุนจากฝ่ายที่สามเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตามความร่วมมือได้ 
  4. ข้อบทท่ี 4 การรักษาความลับข้อมูลและเอกสาร ซึ่งกําหนดให้ภาคีแต่ละฝ่ายต้องรักษาความลับ
ของข้อมูลและเอกสารที่ได้รับจากภาคีอีกฝ่ายหน่ึงและห้ามส่ง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารดังกล่าว โดยมิได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 
  5. ข้อบทท่ี 5 การดําเนินงาน โดยได้กําหนดให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานของ
ฝ่ายไทย คือ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และฝ่ายลาว คือ กรมร่วมมือสากลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  6. ข้อบทท่ี 6 การทบทวนและแก้ไข ซึ่งกําหนดให้บันทึกความเข้าใจฉบับน้ีอาจมีการทบทวน 
ปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขได้ เมื่อภาคีได้ตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร 
  7. ข้อบทท่ี 7 การระงับข้อพิพาท 
  8. ข้อบทท่ี 8 บทบัญญัติสุดท้าย ซึ่งกําหนดให้ความตกลงฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ ณ วันที่มีการลงนาม 
และมีผลต่อเน่ืองสืบไปโดยไม่มีกําหนด และหากภาคีต้องการยกเลิกให้แจ้งแก่หน่วยงานตามข้อบทที่ 5 โดยให้ผล
ยกเลิกหลังจากสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับแจ้งยกเลิก ทั้งน้ี การยกเลิกจะไม่กระทบดําเนินการของโครงการหรือ
กิจกรรมแต่อย่างใด  
 
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบและลงนามร่างบันทึกความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างกระทรวงคมนาคม
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างกระทรวง
คมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งน้ี หากก่อนการลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวใน
ส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลง
นามร่างบันทึกความร่วมมือฯ ฝ่ายไทย โดยให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power) 
ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสําหรับการลงนามดังกล่าว 
  สาระสําคัญ 
  1. ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพ่ือ
ประโยชน์ในการส่งเสริมการค้าการลงทุน การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว อาทิ โครงการสะพานมิตรภาพไทย – 
ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคําไซ) การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการสะพานมิตรภาพไทย 
– ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี – สาละวัน) การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม 
โครงการเช่ือมต่อทางรถไฟเส้นทางอุบลราชธานี-ปากเซ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าโขง เมืองหลวงพระบาง – 
เมืองจอมเพ็ด โครงการปรับปรุงเส้นทางหมายเลข 12 เส้นทางท่าแขก-ยมมะลาด-นาเพ้า และโครงการก่อสร้างทาง
เลียบแม่นํ้าโขง เส้นทางบ่อแก้ว-ปากทา-ก้อนต้ืน ระยะทาง 74 กิโลเมตร 
  2. ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือเร่งรัดการดําเนินการตามความตกลงว่าด้วยการ
อํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (GMS Cross Border Transport 
Facilitation Agreement :  GMS CBTA) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดนและผ่านแดนระหว่าง
ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และเพ่ือแสดงให้ประเทศสมาชิกเห็นความสําคัญ
และประโยชน์ของ GMS CBTA ทั้งสองฝ่ายจะผลักดันการเพ่ิมเส้นทางหมายเลข 12 เป็นเส้นทางขนส่งระหว่าง
ประเทศภายใต้ความตกลง GMS CBTA เพ่ือส่งเสริมการค้า การลงทุน และการคมนาคม ของทั้งสองประเทศ รวมถึง
จะร่วมกันเร่งรัดการเปิดใช้พ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area : CCA) บริเวณด่านสะพานมิตรภาพไทย-
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ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ซึ่งเป็นโครงการนําร่องภายใต้ความตกลง GMS CBTA เพ่ืออํานวยความ
สะดวกและช่วยลดระยะเวลาการขนส่งสินค้าระหว่างทั้งสองประเทศภายในไตรมาสท่ีหน่ึงของปี พ.ศ. 2562  
  3. ฝ่ายลาวแสดงความขอบคุณฝ่ายไทยในการให้ความช่วยเหลือการก่อสร้างทางรถไฟระยะที่ 2 (ท่า
นาแล้ง-เวียงจันทน์) โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือเร่งรัดการพัฒนาการเช่ือมโยงเส้นทางรถไฟระหว่าง
ไทย-สปป.ลาว โครงการก่อสร้างสะพานรถไฟแห่งใหม่ระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ ให้สามารถรองรับรถไฟขนาด
ราง 1 เมตร และขนาดรางมาตรฐาน และโครงการความร่วมมือสามฝ่ายในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงระหว่าง
ไทย-สปป.ลาว-จีน เพ่ือประโยชน์ในการลดต้นทุนการขนส่ง การอํานวยความสะดวกทางการค้า และสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 
  4. ทั้งสองฝ่ายจะใช้ความพยายามสูงสุดในการพัฒนาระบบการเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง
ระหว่างประเทศร่วมกับประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกันทางบก เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวระหว่างไทย-สปป.ลาว-
เวียดนาม 
  5. ทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือพิจารณาจัดทําความตกลงด้านการค้นหาและ
ช่วยเหลืออากาศยานท่ีประสบภัย (Search and Rescue) ระหว่างไทยกับ สปป.ลาว เพ่ือเป็นการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัยระหว่างทั้งสองประเทศ 
  6. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลในสาขาการขนส่ง โดยเฉพาะ
ด้านการขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้ํา ทางอากาศ และด้านโลจิสติกส์ 
  7. ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงฝ่ายไทยมีความยินดี
ที่จะจัดให้มีโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่มี
ความทันสมัย 
  8. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง
เพ่ือให้สามารถติดตามความคืบหน้าโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ  
 

แต่งต้ัง 
 
12. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายทองลักษณ์ หาญศึกผู้แทน
สหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
แทน นายสมคิด พรหมเจริญ ที่ลาออก ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป และให้ผูซ้ึ่งได้รับแต่งต้ังแทนน้ี
อยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน  
 

……………………. 




