
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137                            1 
ท่ี  กษ 0401.4/                                        วันท่ี   6  ธันวาคม  2561                                   1 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561                                                    1 

เรียน ผู้อํานวยการกลุ่มประสานราชการ 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่ออังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี  
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 10 เรื่อง ขออนุมัติเปิดตลาดโควตานมผงขาดมันเนย  ปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(กษ.) เสนอ ดังน้ี   
  1. อนุมัติยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง การจัดสรรโควตานมผง
ขาดมันเนย  ตามสัดส่วนผู้ประกอบการ กลุ่มนิติบุคคลท่ี 1 (กลุ่มที่รับซื้อนํ้านมดิบ) กับกลุ่มนิติบุคคลที่ 2             
(กลุ่มผู้ประกอบการท่ัวไป) ในอัตรา 80 : 20  และเห็นชอบในการอนุมัติเปิดตลาดนําเข้านมผงขาดมันเนย             
ปี พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม ปริมาณ 5,795.82 ตัน ในอัตราภาษีร้อยละ 5 ตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม
ในการประชุมคร้ังที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดยผู้ที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องเป็นผู้ประกอบการ 
รายเดิม  และมีรายงานการนําเข้าโควตานมผงขาดมันเนยที่ได้รับเกินร้อยละ 70 ขึ้นไป  
  2. มอบหมายให้คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเป็นผู้บริหารการจัดสรรโควตาให้กับ
ผู้ประกอบการท่ีมีความเดือดร้อนและจําเป็นต้องใช้นมผงขาดมันเนยมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์นม และ            
ให้ผู้ประกอบการนําเข้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งน้ี ต้องไม่กระทบต่อมาตรการและปริมาณ
การรับซื้อนํ้านมโคจากเกษตรกร  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  กษ. รายงานว่า  
  1. การขออนุมัติให้เปิดตลาดนําเข้านมผงขาดมันเนย ปี พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม ปริมาณ 5,795.82 ตัน   
ในอัตราภาษีร้อยละ 5 ในครั้งน้ี จะจัดสรรให้กับผู้ประกอบการตามความจาํเป็นและเดือดร้อนจากการ 
ขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต [แบ่งเป็น กลุ่มนิติบุคคลท่ี 1 (กลุ่มที่รับซื้อนํ้านมดิบ) จํานวน 4,605 ตัน  และ
กลุ่มนิติบุคคลที่ 2 (กลุ่มผู้ประกอบการท่ัวไป) จํานวน 1,190.82 ตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนการจัดสรรโควตาเท่ากับ 
79.75 : 20.55] จึงต้องขอยกเว้นการจัดสรรโควตาตามสัดส่วนผู้ประกอบการกลุ่มนิติบุคคลที่ 1 (กลุ่มที่รับซื้อ
นํ้านมดิบ) กับกลุ่มนิติบุคคลที่ 2 (กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป) ในอัตรา 80 : 20 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2548   
  2. ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว กระทรวงพาณิชย์จะดําเนินการประกาศ             
การจัดสรรที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีในโควตา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
เพ่ือทําให้การผลิตและการตลาดภาคธุรกิจของผู้ประกอบการดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองไม่หยุดชะงัก เน่ืองจาก
ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต 
 
 

3. ผลกระทบ... 
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  3. ผลกระทบ 

3.1 ด้านเศรษฐกิจ   
3.2 ด้านเกษตรกร   
3.3 ด้านผู้บริโภค  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 16 เรื่อง ขออนุมัติดําเนนิโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด 

นครศรีธรรมราชและขออนมัุติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรใีนการขอใชพ้ืน้ที่ลุ่มน้ําชัน้ที ่1 เอ 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี  

   1. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ดําเนินโครงการวังหีบ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกําหนดแผนงานโครงการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2566) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการท้ังสิ้น 2,377.644 ล้านบาท และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็น
ของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย สําหรับงบประมาณดําเนินโครงการให้เป็นไปตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ ทั้งน้ี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช้ีแจงและทําความเข้าใจกับราษฎรในพ้ืนที่ และผู้ที่
ได้รับผลกระทบให้ได้ข้อยุติก่อนดําเนินการตามโครงการต่อไป 
  2. อนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 และ 12 ธันวาคม 2532 กรณี           
การขอใช้พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอ เพ่ือให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) สามารถเข้าใช้พ้ืนที่
สําหรับการก่อสร้างโครงการวังหีบอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป 
  3. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กรมชลประทาน) เสนออย่างเคร่งครัด 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการวังหีบอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีกําหนดแผนงานโครงการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566)  
กรอบวงเงินงบประมาณโครงการท้ังสิ้น 2,377.644 ล้านบาท เน่ืองจากพ้ืนที่บริเวณลุ่มนํ้าวังหีบประสบปัญหา
อุทกภัยในพ้ืนที่ด้านทิศใต้ รวมถึงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําด้านอุปโภคบริโภค   และน้ําเพ่ือการเกษตร 
ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเก็บกักนํ้าต้นทุนเพ่ือการชลประทาน จํานวน 
13,014 ไร่ แหล่งแพร่และขยายพันธ์ุสัตว์นํ้าจืด การบรรเทาอุทกภัย รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเท่ียวหรือเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจให้ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ทั้งน้ี กรมชลประทานใช้พ้ืนที่
สําหรับก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ รวมถึงพ้ืนที่อ่างเก็บนํ้าประมาณ 828 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าปลายคลองวังหีบทั้งหมดโดยมีพ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บนํ้าประมาณ 118 ไร่ ทับซ้อนอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 
ช้ันที่ 1 เอ ซึ่งต้องขออนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 และ 12 ธันวาคม 2532  
กรณีการขอใช้พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอ เพ่ือให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) สามารถเข้าใช้พ้ืนที่
สําหรับการก่อสร้างโครงการวังหีบอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งนํ้า และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เห็นชอบแล้วตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่... 
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วาระที่ 20 เรื่อง ของขวัญรัฐบาล  สู่ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้แก่ประชาชน  
ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ภายใต้ช่ือ ของขวัญรัฐบาล สู่ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี พ.ศ. 2562  
“เราจะไม่ทิ้งใคร ...ต้องก้าวไปด้วยกัน”  ตามท่ี ศอ.บต.เสนอ โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญสรุปได้ดังน้ี  
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

การดําเนินงาน 

1) คืนความรัก ความผูกพัน  
ผ่านการสืบสานพระราชปณิธาน 

1.1) จัดสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนา  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 1 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตอนล่าง  
1.2) โครงการธนาคารอาหารปลอดภัยระดับหมู่บ้าน/ตําบล โครงการเก้าอ้ีสุขใจ
สู่รองเท้าคู่แรก  และขยายผลโครงการสิริเวชยาน 

2) มอบโอกาสในชีวิตด้านการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ  กระจาย
รายได้ ภายใต้การพัฒนา
เศรษฐกิจไร้รอยต่อ 

2.1) ผ่านโครงการ “ประมงสันติสุข” เพ่ือเร่งขยายพ้ืนที่อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า 
ชายเลน  เพ่ิมพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าและแก้ปัญหาประมง 
2.2) ผ่านอาชีพเชิงคู่ โดยดําเนินโครงการสวนยางสู่ฟาร์มเกษตรผสมผสาน 
ตําบลละ 1 แห่ง และวิจัย/นําร่องพืชเศรษฐกิจใหม่  
2.3) เร่งผลักดันกิจกรรมหลักโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง 
ย่ังยืน” เช่น จัดต้ังโรงงานแปรรูปมะพร้าว และเร่งรัดการก่อสร้างและเตรียม
ความพร้อมสนามบินเบตง จังหวัดยะลา  ให้สามารถเปิดดําเนินการวันที่ 1 
มกราคม 2563  
2.4) พัฒนาและเปิดแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในอําเภอเบตง จังหวัดยะลา เช่น 
หมู่บ้านจีนฮากกา 150 ปี  
2.5) จัดต้ังศูนย์ประสานและบริการพัฒนาเบ็ดเสร็จ (OSS)  เพ่ืออํานวยความ
สะดวกการลงทุนให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ 
2.6) ยกระดับพ้ืนที่เศรษฐกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่ือมโยงสู่การเป็น
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)   

3) ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้มแข็งในสังคม 

3.1) จัดระบบขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ขาดโอกาสกว่า  
180,000 คน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.2) ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยอาศัยสถาบันปอเนาะ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

4) เพ่ิมศักยภาพเยาวชนและ 
คนของรัฐ 

4.1) จัดต้ังศูนย์พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพเยาวชน เพ่ือจัดระบบและ  
กลไกเช่ือมโยงผู้สําเร็จการศึกษาสู่การแสวงหาอาชีพ  
4.2) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 

วาระที่... 
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วาระที่ 22 เรื่อง โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร จากใจกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์” ปี พ.ศ. 2562 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร จากใจ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2562 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ โดยได้กําหนด
มาตรการเพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ระยะเวลาดําเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 
2562 สรุปได้ดังน้ี 
  1. มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง เช่น ส่งมอบโครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก จํานวน 6 โครงการ ปรับปรุงถนนคันคลองพื้นที่โครงการชลประทาน และก่อสร้างแหล่งนํ้าในไร่นา 
นอกเขตชลประทาน โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ จํานวน 51,600 คน 17,585 ครัวเรือน 
  2. เพ่ิมพลังปีใหม่ จําหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ โดยได้จัดจําหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ไข่ไก่ นม กระเช้าของขวัญ อาหารทะเลแปรรูป และผลิตภัณฑ์ยางพารา  
ในราคาพิเศษ ณ จุดจําหน่ายของหน่วยงานต่าง ๆ และในตลาดออนไลน์ โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ จํานวน 
14,002 คน  
  3. ปีใหม่เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     3.1 เปิดสถานที่ราชการและปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ เช่น แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศูนย์พัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและศูนย์วิจัยต่าง ๆ โดยมี
ประชาชนได้รับประโยชน์ จํานวน 190,400 คน  
     3.2 เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปศุสัตว์ และพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ประชาชนเข้าชมโดย 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 14,500 คน 
     3.3 ให้บริการประชาชนผ่านจุดบริการต่าง ๆ  เช่น ให้บริการจุดพักรถ ห้องนํ้าและนํ้าด่ืม 
จํานวน 162 จุด ในพ้ืนที่ 76 จังหวัด โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์ จํานวน 72,700 คน  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด้านแต่งต้ัง 
วาระที่ 40 เรื่อง แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง 

กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมชุดใหม่ จํานวน 9 คน แทนกรรมการเดิมที่ดํารงตําแหน่ง
ครบวาระสองปี ดังน้ี  
  1. นายประพันธ์ เทียนวิหาร   ผู้แทนเกษตรกร   
  2. นายเด่นณรงศ์ ธรรมมา    ผู้แทนเกษตรกร    
  3. นายมีชัย ดีมะการ    ผู้แทนเกษตรกร     
   4. นางวิลญา เหมือนเหลา   ผู้แทนเกษตรกร    
  5. นายเผด็จ ดิฐษดี    ผู้แทนเกษตรกร    
  6. นายสุวิทย์ ไทยเอียด     ผู้แทนเกษตรกร    
  7. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  8. นางสาวลดาวัลย์ คําภา    ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  9. นายวีระชัย นาควิบูลย์    ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 

ทั้งน้ี... 
 





วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ-สังคม 10 ขออนุมัติเปิดตลาดโควตานมผงขาดมันเนย  ปี พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
16 ขออนุมัติดําเนินโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดนครศรีธรรมราชและขออนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี
ในการขอใช้พ้ืนท่ีลุ่มน้ําชั้นท่ี 1 เอ

20 ของขวัญรัฐบาล  สู่ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
22 โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร จากใจกระทรวงเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2562

แต่งตั้ง 40 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                         เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 
 
  วันน้ี (18 ธันวาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. .... (ในส่วนที่เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ในการออกระเบียบของ ก.บ.ศป.)  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน 
    การศึกษา)  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติราชทณัฑ์ พ.ศ. 2560 
  4.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและ
    แก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง  
    กําหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการ
    จัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 พ.ศ. .... 
  6.   เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ 
    ต้องขออนุญาต และกําหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการ 
    ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  7.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ... 
  8.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. …. 
  9.  เรื่อง   พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร ์พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  10.  เรื่อง  ขออนุมัติเปิดตลาดโควตานมผงขาดมันเนย  ปี พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม 
  11.  เรื่อง   ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง มาตรการพิเศษเพ่ือ
    ขับเคลื่อน SMEs  สู่ยุค 4.0 (มาตรการด้านการเงิน)  
  12.  เรื่อง  การขอให้กระทรวงการคลังค้ําประกันหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 21,000 ล้านบาท  
    ให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
  13.  เรื่อง  การบริหารโครงการเงินกู้เพ่ือเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน  
    (Development  Policy Loan : เงินกู้ DPL)  
  14.  เรื่อง  โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี – พนัส
    นิคม – (พานทอง) – (ท่าบุญมี) ปีงบประมาณ 2560 (ระยะที่ 1) 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ 18 ธันวาคม 2561) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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  15.  เรื่อง  การปรับปรุงรายละเอียดโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค 
    สาขาพัทยา – แหลมฉบัง – ศรีราชา ระยะที่ 1  
  16.  เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการวังหีบอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด  
    นครศรีธรรมราชและขออนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีในการขอใช้พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ัน
    ที่ 1 เอ 
  17.  เรื่อง  ขอผ่อนผันการใช้พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
    เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 เพ่ือดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  
    ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ  
  18.  เรื่อง  โครงการห้องเรียนกีฬา 
 19.  เรื่อง   ของขวัญปีใหม่ (ปี พ.ศ. 2562) ให้แก่ประชาชน 
 20.  เรื่อง  ของขวัญรัฐบาล  สู่ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  21.  เรื่อง  ของขวัญปีใหมก่ระทรวงแรงงาน ปี 2562  
  22.   เรื่อง   โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร จากใจกระทรวงเกษตรและ 
    สหกรณ์” ปี พ.ศ. 2562  
  23.   เรื่อง   มาตรการส่งเสริมการชําระเงินเพ่ือซื้อสินค้าและบริการ และการนําส่งข้อมูล 
    ภาษีมูลค่าเพ่ิมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
  24.  เรื่อง  โครงการของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี พ.ศ. 2562 สําหรับ 
    ประชาชน  
  25.  เรื่อง  ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชนของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 
  26.  เรื่อง  โครงการของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ประจําปี 2562 
  27.  เรื่อง  การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดให้ทาง
    พิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา – ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบิน
    สุวรรณภูมิเช่ือมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเช่ือมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก  
    (บางพลี – สุขสวัสด์ิ) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ  
    ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ 
    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
  28.  เรื่อง  รายงานการดําเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดกิจกรรม 
    ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562  
 

ต่างประเทศ 
 
  29.   เรื่อง   การลงนามพิธีสารฉบับที่หน่ึงเพ่ือแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทาง 
    เศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคม 
    ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น 
 

แต่งต้ัง 
 
  30.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  31.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
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  32.  เรื่อง  การเสนอช่ือผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุ 
    ภูมิภาคแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย  
  33.  เรื่อง   การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สํานักงาน ก.พ.ร.)  
  34.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงพาณิชย์) 
  35.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงพลังงาน) 
  36.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
  37.  เรื่อง  การแต่งต้ังและกําหนดอัตราเงินเดือนของผู้อํานวยการสํานักงานสลากกิน 
    แบ่งรัฐบาล  
  38.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยีแห่งชาติ  
  39.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
  40.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
  41.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน  
    คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า  
  42.  เรื่อง  ผลการสรรหากรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (เพ่ิมเติม) 
  43.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตร  
  44.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐาน   
    ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
  45.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
    แทนตําแหน่งที่ว่าง 
  46.  เรื่อง  ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ  
  47.  เรื่อง  การรับโอนข้าราชการทหารมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  48.  เรื่อง  การโอนข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว 
    และกีฬา 

 
******************* 

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดีปกครอง (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เก่ียวกับ
อํานาจหน้าที่ในการออกระเบียบของ ก.บ.ศป.)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)   
พ.ศ. .... ตามท่ีศาลปกครองเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงการคลังและสํานักงาน ก.พ. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีศาลปกครองเสนอ  
  3. ให้สํานักงานศาลปกครองรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ. ใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  กําหนดให้คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) มีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการ การสงเคราะห์เงินค่าตอบแทนพิเศษ และสิทธิและประโยชน์อ่ืน ของข้าราชการศาลปกครอง พนักงาน
ราชการและลูกจ้างสํานักงานศาลปกครอง รวมทั้งเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการตุลาการศาล
ปกครอง  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนนุการศกึษา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดให้บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินให้แก่สถานศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมโรงเรียน
นอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน สามารถนํามาหักเป็นค่าลดหย่อนได้สองเท่าของจํานวนที่จ่ายจริง แต่
เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาสําหรับโครงการที่ ศธ. ให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของ
เงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อยอ่ืน ๆ แล้ว  
   2. กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาของรัฐ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน สามารถนํามาหักเป็นรายจ่ายได้
สองเท่าของจํานวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาสําหรับโครงการที่ 
ศธ. ให้ความเห็นชอบ และรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง และการบํารุงรักษาสนามเด็กเล่น 
สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็ก
เล่น สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาของทางราชการแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการ
กุศลสาธารณะ หรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) 
แห่งประมวลรัษฎากร  
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  3. การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินข้างต้น จะต้องเป็นการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์              
(e – Donation) ของกรมสรรพากร ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด  
  4. ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า หรือสําหรับ               
การกระทําตราสารอันเน่ืองมาจากการบริจาคให้แก่สถานศึกษาข้างต้น โดยผู้โอนจะต้องไม่นําต้นทุนของทรัพย์สินหรือ
สินค้าซึ่งได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าวมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้            
นิติบุคคล   
  5. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีข้างต้น มีผลใช้บังคับสําหรับการบริจาคที่ได้กระทําต้ังแต่               
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญติัราชทณัฑ์ พ.ศ. 2560 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์             
พ.ศ. 2560 ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับ
ความเห็นของสํานักงานตํารวจแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
   ทั้งน้ี ยธ. เสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับแล้วต้ังแต่วันที่ 17 
พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ประกอบกับในปัจจุบันหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังบางเร่ือง
ยังล้าสมัย ไม่ตอบสนองต่อนโยบายทางอาญาและหลักทัณฑปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่เหมาะสมต่อการบําบัดฟ้ืนฟู 
และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม ไม่ยืดหยุ่นและไม่เอ้ืออํานวยต่อการ
บริหารงานของกรมราชทัณฑ์ในปัจจุบันเท่าที่ควร ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกรมราชทัณฑ์และการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จึงสมควรปรับปรุงกฎกระทรวงมหาดไทยและกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ตอบสนองต่อนโยบายทางอาญาและหลักทัณฑปฏิบัติที่
เปลี่ยนแปลงไป มีการบําบัดฟ้ืนฟูที่เหมาะสม พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม การ
ป้องกันการกระทําผิดซ้ําหรือการกําหนดให้นักโทษเด็ดขาดได้รับประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การเลื่อนช้ัน การแต่งต้ัง
นักโทษเด็ดขาดให้เป็นผู้ช่วยเหลือ เจ้าพนักงาน การลดวันต้องโทษจําคุก การพักการลงโทษ การส่งออกไปฝึกวิชาชีพ 
การศึกษาอบรมนอกเรือนจํา ซึ่งจะทําให้การควบคุมผู้ต้องขังและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาและกติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี
ตลอดจนเอ้ืออํานวยต่อการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์ จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาเพ่ือดําเนินการ 
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
   กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามความในมาตรา 58 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวม 16 ฉบับ เพ่ือปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์
ในปัจจุบันและเป็นไปตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ดังน้ี 
   1. กําหนดบทนิยามคําว่า “เรือนจํา” “ผู้ต้องขัง” “นักโทษเด็ดขาด” “คนต้องขัง” “คนฝาก”      
“การจําแนกลักษณะผู้ต้องขัง” “ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจํา” ฯลฯ 
  2. กําหนดให้มีมาตรการบังคับโทษด้วยวิธีการอ่ืนและการกําหนดสถานที่อ่ืนเป็นสถานที่คุมขัง 
  3. กําหนดประเภทของเครื่องพันธนาการที่จะใช้กับผู้ต้องขัง แบบและขนาดของเครื่องพันธนาการ
แต่ละประเภท ประเภทของเคร่ืองพันธนาการที่จะใช้กับผู้ต้องขังแต่ละกลุ่ม 
  4. กําหนดลักษณะของอาวุธอ่ืนนอกจากอาวุธปืนที่เจ้าพนักงานเรือนจําพึงมีหรือใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
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  5 .  กํ าหนดรายละ เ อียดระบบจํ าแนกลั กษณะผู้ ต้ อ งขั ง  การควบคุ ม  การแยก คุมขั ง  
และการย้ายผู้ต้องขัง 
  6. กําหนดขั้นตอนการร้องทุกข์ ย่ืนเรื่องราว ถวายฎีกาสําหรับผู้ต้องขัง 
  7. กําหนดขั้นตอนการร้องเรียนและการดําเนินการกรณีผู้ต้องขังถูกล่วงละเมิดทางเพศจากการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจํา และกรณีผู้ต้องขังหญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศก่อนที่จะเข้ามาอยู่ใน
เรือนจํา 
  8. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ต้องขัง เจ้าพนักงานเรือนจํา 
และส่วนที่เรือนจําเก็บไว้เป็นทุนหมุนเวียน 
  9. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจ่ายเงินทําขวัญให้แก่ผู้ต้องขังซึ่งได้รับบาดเจ็บ 
เจ็บป่วย หรือตาย เน่ืองจากการงานในเรือนจําหรือนอกเรือนจํา 
  10. กําหนดช้ันของนักโทษเด็ดขาด กําหนดหลักเกณฑ์การจัดช้ันให้ผู้ต้องขังเข้าใหม่ หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการเลื่อนช้ันนักโทษเด็ดขาดกรณีปกติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเลื่อนช้ันนักโทษเด็ดขาดกรณีมีเหตุ
พิเศษ 
  11. กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการแต่งต้ังนักโทษเด็ดขาดทําหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
เรือนจํา 
  12. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการลดวันต้องโทษจําคุกนักโทษเด็ดขาด 
  13. กําหนดลักษณะของงานสาธารณะและงานอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ กําหนดให้
สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการสนับสนุนการควบคุมนักโทษที่ออกไปทํางานก็ได้ 
  14. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาด 
  15. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการพิจารณาอนุญาตให้นักโทษเด็ดขาดออกไปฝึกวิชาชีพ
ในสถานประกอบการนอกเรือนจํา 
  16. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการอนุญาตให้นักโทษเด็ดขาดออกไปรับการศึกษานอก
เรือนจํา 
  17. กําหนดเง่ือนไขต้องห้ามกระทําการ เง่ือนไขให้กระทําการ หลักการให้สามารถใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในการสนับสนุนการควบคุมนักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกําหนดโทษ 
  18. กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการส่งผู้ต้องขังป่วยออกไปรักษาตัวนอกเรือนจํา 
  19. กําหนดลักษณะของสิ่งของที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในเรือนจําและวิธีการ
ดําเนินการกับสิ่งของต้องห้ามตามมาตรา 73 กรณีที่ไม่มีการดําเนินคดี 
  20. กําหนดกระบวนการสอบสวนกรณีผู้ต้องขังกระทําผิดวินัย ลักษณะการกระทําผิดที่ผู้บัญชาการ
เรือนจําสามารถลงโทษทางวินัยได้ในแต่ละสถาน การเยียวยาผู้ต้องขังหากต้องมีการเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัย 
และการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัย 
 
4. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบูรณาการเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ําและแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
  1. กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการลดความเหลื่อมล้ําและแก้ไขปัญหาความยากจน 
(กนล.) ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรอง
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ประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวน 15 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังจํานวน
ไม่เกิน 3 คน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
และให้ กนล. มีหน้าที่และอํานาจกําหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ วางแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการดําเนินงาน
การบูรณาการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกมิติ ทุกระดับ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี กํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ออกประกาศ และ
คําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
  2. กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารการลดความเหลื่อมล้ําและแก้ไขปัญหาความยากจน 
(กบล.) ประกอบด้วย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน่ง 
จํานวน 4 คน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังจํานวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ โดยมีรองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ กบล. 
มีหน้าที่และอํานาจกําหนดกรอบตัวช้ีวัดด้านความเหลื่อมล้ําทางสังคมของประเทศ เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ และ
แผนปฏิบัติการในการบูรณาการพิจารณากลั่นกรองแผนงานและงบประมาณ กํากับการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน เสนอแนะต่อ กนล. ในการกําหนด จัดทํา แก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ 
  3. กําหนดให้มีสํานักงานบูรณาการลดความเหลื่อมล้ําและแก้ไขปัญหาความยากจน เป็น
หน่วยงานภายใน สศช. ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของ กนล. และ กบล. ปฏิบัติงานธุรการของ กนล. กบล. 
และคณะอนุกรรมการ 
  4.กําหนดให้หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานของ กนล. และ กบล. 
ตามระเบียบน้ี 
 
5. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ยางรถใหม่เป็น
สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี 
  1. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กําหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณา
ด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  2. ให้กระทรวงพาณิชย์รับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย 
  พณ. เสนอว่า 
  1. เน่ืองจากปี 2555 กรมการค้าต่างประเทศ พณ. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนําเข้ายางรถใหม่
ที่มีราคาถูกและไม่ได้คุณภาพจากต่างประเทศเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนใน
ประเทศไทย และในช่วงเวลาน้ันไทยยังไม่มีมาตรฐานบังคับ (Mandatory standards) สําหรับสินค้ายางรถใหม่ พณ. 
จึงได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตาม
มาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 โดยกําหนดให้สินค้ายางรถใหม่จํานวน 2 ประเภท 
คือ ยางนอกชนิดอัดลมที่ใช้กับรถยนต์น่ังรวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง และยางนอกชนิดอัดลมความกว้างไม่เกิน 
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450 มิลลิเมตร เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยต่อสาธารณชน 
  2. กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นหน่วยงานใน
การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ได้
จัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เก่ียวกับยางล้อ ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง
ล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์และส่วนพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2561 และพระราชกฤษฎีกากําหนดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 
2561 ซึ่งมีบทบัญญัติครอบคลุมยางรถใหม่ตามประกาศ พณ.ฯ ตามข้อ 1 และเป็นไปตามหลักสากล มีความเข้มงวด
มากกว่า ดังน้ัน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนในการบังคับใช้กฎหมาย การสร้างภาระต่อประชาชน ตลอดจนเพ่ืออํานวย
ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการขออนุญาตฯ สมควรยกเลิก ประกาศ พณ.ฯ ตามข้อ 1 

 สาระสําคัญของร่างประกาศ 
  ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง
และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 เน่ืองจากได้มีพระราช
กฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์และส่วนพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
พ.ศ. 2561 และพระราชกฤษฎีกา กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และ
ส่วนพ่วงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2561 ซึ่งมีบทบัญญัติที่ครอบคลุมการดําเนินการตามประกาศ พณ. ดังกล่าว
แล้ว 
 
6.  เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และ
กําหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สอง
ทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และกําหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยให้กระทรวงพาณิชย์ปรับแก้ไขร่างประกาศ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามรูปแบบที่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 
4 ตรวจพิจารณา และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  พณ. เสนอว่า  
  1. โดยท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (10 สิงหาคม 2547) ให้หน่วยราชการที่เก่ียวข้องดําเนินการตามข้อ
มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSCR) ที่ 1540 (2004) ว่าด้วยการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction : WMD) กําหนดมาตรการภายในประเทศในการควบคุมการ
ส่งออก ส่งกลับ ถ่ายลําผ่านแดน สนับสนุนทางการเงิน และการเป็นนายหน้าสินค้าที่เก่ียวข้องกับ WMD รวมทั้งสินค้า
ที่ใช้ได้สองทาง (Dual – use Items : DUI) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (20 กรกฎาคม 2553) มอบหมายให้ พณ. เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทําระบบบริหารการนําเข้า – ส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง โดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และจัดทําบัญชีรายการ
สินค้าใช้ได้สองทาง และให้ พณ. ดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารการนําเข้า – ส่งออกสินค้าใช้ได้สองทาง 
  2. เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีตามข้อ 1 ดังกล่าวข้างต้น พณ. จึงได้ออกประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และกําหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 โดยให้ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต้ังแต่
วันที่ 1 มกราคม 2562 
  3. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีหนังสือขอให้เลื่อนการบังคับใช้ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 จากวันที่ 1 มกราคม 2562 ออกไปอีกระยะหน่ึง ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของภาคเอกชนในการ
ขอระยะเวลาให้ผู้ผลิตและส่งออก โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม มีเวลาในการวางแผนและ
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เตรียมความพร้อมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการภายใต้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง ประกอบกับสหภาพยุโรปได้
ประกาศใช้บัญชีรายการสินค้าที่ใช้ได้สองทางปี ค.ศ. 2017 รวมทั้งกรมศุลกากรได้มีประกาศ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมรหัส
สถิติสินค้า โดยให้ใช้รหัสสถิติสินค้าที่แก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมฉบับปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 
2560 พณ. จึงต้องปรับปรุงบัญชีแนบท้ายประกาศให้เป็นปัจจุบันก่อนกฎหมายบังคับใช้ ซึ่งขณะน้ียังอยู่ระหว่าง
ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการบริหารสินค้าที่เก่ียวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายล้างสูงอย่างเร่งด่วน 
  4. ดังน้ัน เพ่ือให้การควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน และ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ือให้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการบริหารสินค้าที่เก่ียวข้อง
กับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงมีประสิทธิภาพ โดยไม่เป็นอุปสรรคทางการค้าของประเทศ รวมท้ัง
เป็นการอํานวยความสะดวกให้ภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมได้มีระยะเวลาในการ
เตรียมความพร้อม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้ จึงสมควรเลื่อนวันบังคับใช้ประกาศกระทรวง
พาณิชย์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 จากวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป นอกจากน้ี 
การเลื่อนวันบังคับใช้ร่างประกาศ พณ. ดังกล่าวยังสอดคล้องกับวันบังคับใช้ของร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้า
ที่เก่ียวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. .... ซึ่งขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 
  สาระสําคัญของร่างประกาศ 
  เลื่อนวันใช้บังคับประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขอ
อนุญาต และกําหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2)              
พ.ศ. 2560 โดยเลื่อนวันบังคับใช้จากเดิมวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
7. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อน
เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ   
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดเก่ียวกับวิธีการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์  2 กรณี คือ  
   1.1 การได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์โดยการเวนคืน  โดยกําหนดให้ในกรณีที่รัฐมีความจําเป็น 
ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทําการสํารวจอสังหาริมทรัพย์และ
รังวัดที่ดินที่จะเวนคืนภายในระยะเวลาที่กําหนด  และกําหนดมาตรการจูงใจให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ความ
ร่วมมือกับรัฐ  โดยหากตกลงทําสัญญาซื้อขายต้ังแต่ในช้ันการตราพระราชกฤษฎีกาฯ  จะได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละสอง และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายท่ีดินตลอดจนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากรด้วย  
   1.2 การได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์โดยการซ้ือขาย กําหนดให้ในกรณีที่รัฐมีความจําเป็นต้อง
ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์แต่เป็นกิจการที่ไม่อาจเวนคืนได้ สามารถซื้อขายที่ดินหรืออสังหาริทรัพย์จากเจ้าของ โดยเป็น
การซื้อขายโดยสมัครใจและเจ้าหน้าที่สามารถนําอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาไปใช้ในขอบวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และ
อํานาจของตน  รวมถึงโอนให้แก่หน่วยงานของรัฐอ่ืนได้  และเจ้าของอาจได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวล
กฎหมายที่ดินและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรด้วย  
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  2. กําหนดเก่ียวการเวนคืนเพื่อชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืน โดยกําหนดให้หาก
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มีผลทําให้เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนไม่มีที่ดินเหลืออยู่หรือมีที่ดินเหลืออยู่แต่ไม่เพียงพอที่จะ
ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพได้ เจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการเวนคืนที่ดินเพ่ิมเติมเพ่ือนําไป
ชดเชยที่ดินของเจ้าของที่ดินดังกล่าวแทนการจ่ายเงินค่าทดแทนได้ 
  3. กําหนดเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จากการเวนคืน โดยกําหนดให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่เข้า
ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนภายในระยะเวลาที่กําหนด  เน่ืองจากการเข้าใช้ประโยชน์หรือไม่เข้าใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ถูกเวนคืนมีผลต่อระยะเวลาในการเรียกคืนอสังหาริมทรัพย์ของเจ้าของเดิมหรือทายาท จึงควรมี
บทบัญญัติดังกล่าวกําหนดแนวทางไว้เพ่ือให้เกิดความชัดเจน  
  4. กําหนดเก่ียวกับการคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาท โดยกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาทให้สอดคล้องกับมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย โดยหากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จากการเวนคืน เจ้าของเดิมหรือทายาท
มีสิทธิขอคืนที่ดินดังกล่าวได้  และเมื่อเจ้าของเดิมหรือทายาทคืนเงินค่าทดแทนที่ได้รับไปพร้อมทั้งดอกเบ้ียคืนให้แก่
เจ้าหน้าที่แล้ว เจ้าหน้าที่ต้องจดทะเบียนโอนคืนที่ดินให้กับเจ้าของเดิมหรือทายาททันที รวมท้ังหากเจ้าของเดิมหรือ
ทายาทไม่พอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการคืนอสังหาริมทรัพย์สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
โดยไม่ต้องย่ืนอุทธรณ์ภายในต่อฝ่ายปกครอง 
 
8. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. …. ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนส่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป  
  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. …. มีสาระสําคัญโดยสรุปดังต่อไปน้ี 
  1. เจตนารมณ์ 
    โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 วรรคสาม 
กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ระดมทรัพยากรและความเป็นหุ้นส่วน ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเพ่ือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบกับมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา (4) ปรับปรุงการจัด   การเรียนการสอนทุกระดับ
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน  ที่เก่ียวข้อง โดยสอดคล้องกันทั้ง
ในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนทุกช่วงวัยเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตามความ
ถนัดและรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ประชาชนมีสิทธิในการจัดและรับบริการการเรียนรู้
ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างธรรมาภิบาลของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
  2. ประชาชนมีสิทธิในการจัดและรับบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการจดแจ้งการดําเนินการการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (มาตรา 8) 
  ภาคเอกชน มีสิทธิจัดและรับบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเร่ิมต้ังแต่ครอบครัวไปสู่ทุกภาคส่วน
ของสังคมตลอดจนสร้างเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ทรัพยากร รวมทั้งบูรณาการการศึกษาทุกระบบหรือ
ระบบใดระบบหน่ึงที่เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของผู้รับบริการ ทั้งน้ี การจัด  การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดย
ประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เป็นภาคเอกชน ให้จดแจ้งการดําเนินการ 
  3. กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามช่วงวัย (มาตรา 10) 
   ในการจัด ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต แบ่งออกเป็นห้าช่วงวัยดังต่อไปน้ี 
   (1) ช่วงเด็กปฐมวัย อายุช่วงก่อนคลอดถึงก่อนอายุแปดปีบริบูรณ์  
   (2) ช่วงวัยเด็ก อายุย่างเข้าปีที่เจ็ดถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก  
   (3) ช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น อายุสิบเจ็ดปีขึ้นไปถึงสามสิบห้าปีบริบูรณ์  
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   (4) ช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย อายุสามสิบห้าปีขึ้นไปถึงหกสิบปีบริบูรณ์  
   (5) ช่วงวัยผู้สูงอายุ อายุหกสิบปีขึ้นไป 
  4. ระบบการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (มาตรา 11  มาตรา 12  มาตรา 13 และมาตรา 14) 
   ในการจัดระบบของการจัด ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสํานักงานและภาคี
เครือข่าย มีสามระบบ ได้แก่ ระบบการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับในรูปแบบการศึกษานอกระบบ ระบบการศึกษา
เพ่ือการดํารงชีวิต และระบบการศึกษาตามอัธยาศัย  
   (1) ระบบการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับในรูปแบบการศึกษานอกระบบ มีสองระดับ  
คือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   (2) ระบบการศึกษาเพ่ือการดํารงชีวิต เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้รับบริการ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ ทักษะการดํารงชีวิต โดยอาจได้รับใบรับรองความรู้ หรือใบรับรองสมรรถนะ   
   (3) ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้รับบริการได้
เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ตามศักยภาพและโอกาสของผู้รับบริการโดยศึกษาจากบุคคลประสบการณ์ สังคม 
สภาพแวดล้อม พ้ืนที่การเรียนรู้ สื่อ ดิจิทัลแพลตฟอร์มหรือแหล่งการเรียนรู้อ่ืน เพ่ือนําผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับใช้อย่าง
เหมาะสม 
  5. ประโยชน์ของการจัด ส่งเสริมสนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต (มาตรา 18) 
   ในการจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือประโยชน์ดังน้ี 
   (1) ประโยชน์ผู้รับบริการโดยรวม 
   ให้เป็นผู้คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ รวมทั้งมีความเช่ียวชาญตามความถนัดของ
ตน เป็นคนดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎหมายและสิทธิของผู้อ่ืน รวมทั้งมีค่านิยมที่ดีงาม ภูมิใจในชาติ เป็น
พลเมืองดีและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ
มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ที่ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีความเช่ือมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถดําเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชาได้ 
   (2) ประโยชน์ผู้รับบริการตามช่วงวัย 
    ช่วงเด็กปฐมวัย บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวัยให้เป็นพลเมืองรุ่นใหม่ มีพัฒนาการที่สมวัย รวมทั้งมีจิตสํานึกในการเป็นคนดี มีวินัย และภูมิใจในชาติ 
    ช่วงวัยเด็ก เด็กเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเรียนรู้ได้สอดคล้อง
กับทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับความถนัดและความสนใจ พร้อมเข้าสู่การทํางาน
และสามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
    ช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น มีทักษะ ความรู้ สมรรถนะในการทํางาน มีทักษะอาชีพใน
การหารายได้ที่เหมาะสมกับศักยภาพและมีความเช่ียวชาญตามความถนัด สามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและ
ทํางานกับผู้ อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  
    ช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย มีความมั่นคงในชีวิต มีสมรรถนะในการทํางาน เลือก
อาชีพในการหารายได้ที่เหมาะสมกับศักยภาพ และมีความเช่ียวชาญตามความถนัดของตน มีความรู้ในการดํารงชีวิต 
มีสุขภาพที่ดีตามวัยและพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย  
    ช่วงวัยผู้สูงอายุ มีศักยภาพในการถ่ายทอดภูมิปัญญาและความรู้ มีส่วนรวมใน
กิจกรรมทางสังคม มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีงานทําหลังเกษียณที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีทักษะการ
ดํารงชีวิต รวมทั้งมีความรู้เก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค  
   6. กลไกในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (มาตรา 22 มาตรา 23  มาตรา 25  
มาตรา 26  มาตรา 28) 
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  กระทรวงศึกษาธิการ มีสํานักงาน กศน. ที่ดําเนินการจัดการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยในปัจจุบัน และมีความพร้อมที่จะจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับ
ประชาชนทุกช่วงวัย เน่ืองจากมีกลไกในการดําเนินงานต้ังแต่ระดับกระทรวง ระดับภาคซึ่งเป็นหน่วยงานทางวิชาการ
ระดับจังหวัด สถานศึกษา ซึ่งกระจ่ายอยู่ทุกหมู่บ้านและชุมชนในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งน้ีในการดําเนินงานน้ัน   
มีคณะกรรมการเพ่ือให้คําปรึกษาแนะนํา รวมท้ังประสานประโยชน์ในการดําเนินงานการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในทุกระดับ 
 
9. เรื่อง  พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ . ... .                 
ฉบับที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมปรับปรุงจากฉบับที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณา 
ซึ่งหลักการส่วนใหญ่เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา แต่มีการปรับปรุงประเด็นบางส่วนตามผลการรับฟังความคิดเห็น โดยเห็นชอบแทนร่างพระราชบัญญัติการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... ฉบับที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา               
ซึ่งกระทรวงได้แจ้งยืนยันไปเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เพ่ือนําเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเพ่ือให้ประเทศ
สามารถป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที และเพ่ือกําหนดลักษณะของภารกิจหรือบริการ
ที่มีความสําคัญเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศที่จะต้องมีการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้สามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการขับเคล่ือนการ
พัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
10. เรื่อง ขออนุมัติเปิดตลาดโควตานมผงขาดมันเนย  ปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี   
  1. อนุมัติยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง การจัดสรรโควตานมผงขาด
มันเนย   ตามสัดส่วนผู้ประกอบการ  กลุ่มนิ ติบุคคลท่ี 1 (กลุ่มที่ รับซื้อ นํ้านมดิบ )  กับกลุ่มนิ ติบุคคลท่ี 2                 
(กลุ่มผู้ประกอบการท่ัวไป) ในอัตรา 80 : 20  และเห็นชอบในการอนุมัติเปิดตลาดนําเข้านมผงขาดมันเนย                 
ปี พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม ปริมาณ 5,795.82 ตัน ในอัตราภาษีร้อยละ 5 ตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม
ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดยผู้ที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องเป็นผู้ประกอบการรายเดิม  
และมีรายงานการนําเข้าโควตานมผงขาดมันเนยที่ได้รับเกินร้อยละ 70 ขึ้นไป  
  2. มอบหมายให้คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเป็นผู้บริหารการจัดสรรโควตาให้กับ
ผู้ประกอบการที่มีความเดือดร้อนและจําเป็นต้องใช้นมผงขาดมันเนยมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์นม และ            
ให้ผู้ประกอบการนําเข้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งน้ี ต้องไม่กระทบต่อมาตรการและปริมาณการ
รับซื้อนํ้านมโคจากเกษตรกร  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กษ. รายงานว่า  
  1. การขออนุมัติให้เปิดตลาดนําเข้านมผงขาดมันเนย ปี พ.ศ. 2561  เพ่ิมเติม ปริมาณ 5,795.82 ตัน   
ในอัตราภาษีร้อยละ 5 ในครั้งน้ี จะจัดสรรให้กับผู้ประกอบการตามความจําเป็นและเดือดร้อนจากการขาดแคลน
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต [แบ่งเป็น กลุ่มนิติบุคคลที่ 1 (กลุ่มที่รับซื้อนํ้านมดิบ) จํานวน 4,605 ตัน  และกลุ่มนิติบุคคลที่ 
2 (กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป) จํานวน 1,190.82 ตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนการจัดสรรโควตาเท่ากับ 79.75 : 20.55]             
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จึงต้องขอยกเว้นการจัดสรรโควตาตามสัดส่วนผู้ประกอบการกลุ่มนิติบุคคลที่ 1 (กลุ่มที่รับซื้อนํ้านมดิบ) กับ               
กลุ่มนิติบุคคลที่ 2 (กลุ่มผู้ประกอบการท่ัวไป) ในอัตรา 80 : 20 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548   
  2. ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว กระทรวงพาณิชย์จะดําเนินการประกาศ             
การจัดสรรที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีในโควตา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561  เพ่ือทําให้
การผลิตและการตลาดภาคธุรกิจของผู้ประกอบการดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองไม่หยุดชะงัก เน่ืองจากปัญหา                 
การขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต 
  3. ผลกระทบ 

3.1 ด้านเศรษฐกิจ  
 การผลิตและการตลาดในภาคธุรกิจของผู้ประกอบการสามารถดําเนินได้อย่างต่อเน่ือง  

ไม่หยุดชะงัก เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ และธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและอาหารของต่างประเทศที่มี
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งต้องการขยายฐานการผลิตและการลงทุนเพ่ิมขึ้น  เน่ืองจาก
ประเทศไทยมีศักยภาพที่เหมาะสม แต่ติดขัดในเรื่องการวางแผนการผลิตล่วงหน้า เพราะความไม่แน่นอนของ             
การนําเข้านมผงขาดมันเนยมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต หากสามารถเปิดตลาดการนําเข้านมผงขาดมันเนยได้พอเพียง
ตามความต้องการ และชัดเจนจะทําให้สามารถกําหนดแผนธุรกิจล่วงหน้าได้ตลอดทั้งปี และจะมีนโยบายมาลงทุนใน
ประเทศไทยมากขึ้นส่งผลดีต่อธุรกิจในภาพรวม  

3.2 ด้านเกษตรกร  
 ไม่ได้รับผลกระทบ เน่ืองจากได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์การบริหารโควตานําเข้า 

นมผงขาดมันเนยไม่ให้กระทบต่อมาตรการและปริมาณการรับซื้อนํ้านมโคจากเกษตรกร (ต้องเป็นผู้ประกอบการ            
รายเดิมที่มีรายงานการนําเข้าโควตานมผงขาดมันเนยที่ได้รับจัดสรรเกินร้อยละ 70 ขึ้นไป) และยังมีแผนการผลิตและ
แผนการรับซื้อนํ้านมโคร่วมกันระหว่างองค์กรเกษตรกรโคนมและผู้ประกอบการแปรรูปนมท้ังระบบ โดยจะมีการลง
นามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน  

3.3 ด้านผู้บริโภค  
   ผู้บริโภคจะได้รับผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากนมหลายชนิดในราคาต่ํา  การดําเนินการ
ทางธุรกิจด้านน้ีไม่หยุดชะงักและไม่มีการนําเข้าผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากต่างประเทศที่มีราคาสูงเข้ามาแทนที่  
 
11. เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs  
สู่ยุค 4.0 (มาตรการด้านการเงิน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลาและรายละเอียดการดําเนินงานโครงการ
สินเช่ือเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)  และโครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง 
(Soft Loan  เพ่ือปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร ระยะที่ 2) ภายใต้มาตรการพิเศษเพ่ือขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)  สู่ยุค 4.0  (มาตรการด้านการเงิน) ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เห็นชอบในหลักการโครงการสินเช่ือเพ่ือ
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน  (Local Economy Loan)  และโครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan 
เพ่ือปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร ระยะที่ 2) ภายใต้มาตรการพิเศษเพ่ือขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ โดยจะสิ้นสุดโครงการในวันที่  18 ธันวาคม 2561 แต่ยังมีวงเงินโครงการคงเหลืออยู่เน่ืองจากที่
ผ่านมาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสินและหน่วยงานอ่ืนที่
เก่ียวข้องยังมีข้อจํากัดในการดําเนินการบางประการ เช่น (1) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทยต้องดําเนินโครงการฟ้ืนฟูและเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสําหรับ SMEs – คน
ตัวเล็ก วงเงิน 8,000 ล้านบาท ทําให้หน่วยรถม้าเติมทุนและพนักงานประจําหน่วยรถม้าเติมทุนซึ่งทําหน้าที่แสวงหา
ตลาดเป้าหมายและอํานวยความสะดวกในการขอสินเช่ือ มีจํานวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการ (2) สินเช่ือในวงเงิน 
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15 ล้านบาทต่อราย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs เน่ืองจากการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 
(Transform) ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ส่วนใหญ่มีมูลค่าการลงทุนค่อนข้างสูง ประกอบกับยังมีผู้ประกอบการ 
SMEs ให้ความสนใจ ดังน้ัน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงขอความเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลาและการปรับปรุง 
รายละเอียดการดําเนินงานทั้ง 2 โครงการ โดยสรุปได้ ดังน้ี  
 

รายละเอียด มติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ 19 ธนัวาคม 2560 

ข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ในครั้งนี ้

 
โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)  
1. ระยะเวลาดําเนินโครงการ สิ้นสุดรับคําขอกู้ภายในระยะเวลา 12 

เดือน นับต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบหรือจนกว่าจะหมดวงเงิน
สินเช่ือรวมของโครงการ

สิ้นสุดรับคําขอกู้ภายในวันที่  18 
ธันวาคม 2562 หรือจนกว่าจะหมด
วงเงินสินเช่ือรวมของโครงการ 

2. กลุ่มเป้าหมาย ธุรกิจเกษตรกรแปรรูป ธุรกิจเก่ียวกับ
การท่องเท่ียว (หรือธุรกิจท่องเที่ยว
ชุมชน ธุรกิจเก่ียวเน่ืองการท่องเที่ยว 
ธุรกิจที่ต้ังอยู่ในหมู่บ้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์) ผู้ประกอบการใหม่หรือมี
นวัตกรรม  (หรือธุร กิจผลิต  หรือ
บริการอ่ืน ๆ )

เพ่ิมกลุ่มธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก)  

3. อัตราดอกเบ้ีย คิดอัตราดอกเบ้ียจากผู้ กู้ร้อยละ 3 
ต่อปี ใน 3 ปีแรก ปีที่ 4-7 ให้เป็นไป
ตาม อัตราดอก เ บ้ี ยที่ ธ น าคารฯ 
กําหนด  

- กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา ปีที่ 1-3 
คิด อัตราดอกเ บ้ียร้อยละ  MLR -
1.875 ต่อปี (ปัจจุบัน MLR = 6.875  
หรือเท่ากับร้อยละ 5 ต่อปี) ปีที่ 4-7 
ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม อัต ร าดอก เ บ้ี ยที่
ธนาคารฯ กําหนด  
- กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล ปีที่ 1-3 คิด
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ MLR – 3.875 
ต่อปี (เท่ากับร้อยละ  
3 ต่อปี) ปีที่ 4-7 ให้เป็นไปตามอัตรา
ดอกเบ้ียที่ธนาคารฯ กําหนด

โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan  เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2) 
1. ระยะเวลาดําเนินโครงการ สิ้นสุดรับคําขอกู้ภายในระยะเวลา  

12 เดือน นับต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบหรือจนกว่าจะหมด
วงเงินสินเช่ือรวมของโครงการ 

ขยายระยะเวลารับคําขอกู้ เพ่ิมอีก  
12 เดือน นับต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบหรือจนกว่าจะหมด
วงเงินสินเช่ือรวมในโครงการ และ
ขยายระยะเวลาให้ธนาคารออมสิน
เบิกจ่ายสินเช่ือให้แล้วเสร็จภายใน  
6 เดือน นับต้ังแต่วันสิ้นสุดวันรับ  
คําขอกู้ 
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2. กลุ่มเป้าหมาย - เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจด
ทะเบียนในประเทศ (สัญญาไทยถือ
หุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจด
ทะเบียน )  ในกลุ่มธุรกิจ S-Curve 
และมีการย่ืนภาษีกับภาครัฐ 
-  เป็นการให้สินเช่ือใหม่ทั้งลูกค้าเดิม
หรือลูกค้าใหม่ และไม่ใช่ลูกหน้ีที่โอน
หน้ี (Re-Finance)  มาจากสถาบัน
การเงินอ่ืน  
- เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีวงเงิน
สินเช่ือรวมทุกสถาบันการเงินต่อราย 
(ไม่รวมกิจการในกลุ่ม) ไม่เกิน 100 
ล้านบาท ณ วันย่ืนคําขอกู้ 

ให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เคยได้รับ
การอนุมั ติและใช้วงเงินสินเช่ือ 3 
โครงการ  สามารถ ย่ืนคํ าขอกู้ ไ ด้ 
(1.โครงการสินเช่ือดอกเบี้ยตํ่าเพ่ือ
เ ป็ น เ งิ น ทุ น ห มุ น เ วี ย น ใ ห้ แ ก่
ผู้ประกอบการ SMEs  
2. โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือ
เ ป็ น เ งิ น ทุ น ห มุ น เ วี ย น ใ ห้ แ ก่
ผู้ประกอบการ ระยะท่ี 2 และ 3. 
โครงการสินเ ช่ือดอกเ บ้ีย ตํ่า เ พ่ือ
ปรับ เปลี่ ยน เค ร่ือง จักรและเ พ่ิม
ประสิท ธิภาพการผลิต   สํ าหรับ  
ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม)  

3. วงเงินสินเช่ือต่อราย 15 ล้านบาท 50 ล้านบาทโดยขอขยายวงเงินสูงสุด
ต่อรายรวมสินเ ช่ือดอกเ บ้ีย ตํ่า  3 
โครงการข้างต้นสูงสุดไม่เกินรายละ 
50 ล้านบาท 

 
ทั้งน้ี  เป็นการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการดําเนินการภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณเดิม จํานวน 6,395 ล้านบาท 
โดยรัฐบาลยังคงชดเชยอัตราดอกเบ้ียในอัตราเดิม 
 
12. เรื่อง การขอให้กระทรวงการคลังค้ําประกันหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 21,000 ล้านบาท ให้แก่ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอให้ กค. ค้ําประกันหุ้นกู้วงเงินรวมไม่
เกิน 21,000 ล้านบาท ให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ตามท่ีกําหนด
ในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและมาตรา 7 
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 เพ่ือรองรับการดําเนินงานของ ธพว. ในการให้สินเช่ือแก่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs)  รวมถึงให้การ
สนับสนุนด้านการเงินแก่ SMEs   รายย่อย ตามนโยบายรัฐบาลอ่ืน ๆ  ทั้งน้ี  ให้ ธพว. ดําเนินการประสานสํานักงาน
บริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.)  เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนในการจัดทําแผนการบริหารหน้ีสาธารณะของ 
สบน. ต่อไป 
 
13. เรื่อง การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development  
Policy Loan : เงินกู้ DPL)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบสถานะและผลการเร่งรัดส่วนราชการเจ้าของโครงการดําเนินโครงการเงินกู้ DPL ในส่วน
ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งได้ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้วและอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จํานวน 4 
โครงการ และ 1 โครงการย่อย  โครงการท่ีได้รับจัดสรรเงินกู้ DPL  แล้ว แต่ยังไม่ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 
1 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการจัดสรรเงินกู้ DPL  จํานวน 1 โครงการ และผลการยุติการดําเนินโครงการ 
จํานวน 5 โครงการหลัก 5 โครงการย่อย และ 15 รายการย่อย  
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  2. อนุมั ติขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ของแต่ละโครงการ             
รวม 7 โครงการ  
  3. อนุมัติการยุติการดําเนินโครงการ และอนุมัติแนวทางการยุติโครงการเงินกู้ DPL  ที่ไม่สามารถลง
นามสัญญาได้ทันภายในเดือนธันวาคม 2561 ทั้งน้ี หากหน่วยงานเจ้าของโครงการใดไม่สามารถลงนามสัญญาจัดซื้อ
จัดจ้างได้ภายในเดือนธันวาคม 2561 เห็นควรให้ใช้แหล่งเงินอ่ืนเพ่ือดําเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ต่อไป  
  4. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจัดทําระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central 
Clearing House : CCH)  ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยปรับลดเนื้องานและ
วงเงินค่าจ้างเฉพาะงวดที่ 5b  การอนุมัติการบูรณาการระบบกับผู้ให้บริการ จํานวน 10,138,395.01 บาท 
 
14. เรื่อง โครงการก่อสรา้งปรับปรุงขยายประปาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุร ี– พนสันคิม – (พานทอง) – 
(ท่าบุญมี) ปีงบประมาณ 2560 (ระยะที่ 1) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี  
   1 .  เ ห็นชอบตามความ เ ห็นของกระทรวงการค ลั ง  (ตามห นั งสื อกระทรวงการคลั ง  
ที่ กค 0907/9899 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561) โดยให้กระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค )  
ปรับเปลี่ยนแหล่งเงินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี - พนัสนิคม –  
(พานทอง) – (ท่าบุญมี) ปีงบประมาณ 2560 (ระยะท่ี 1) จากเงินงบประมาณ ร้อยละ 75 จํานวน 2,166.821              
ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณร้อยละ 25 จํานวน 722.273 ล้านบาท เป็นเงินอุดหนุน ร้อยละ 75 จํานวน 
2,166.821 ล้านบาท และเงินกู้ในประเทศ ร้อยละ 25 จํานวน 722.273 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ําประกัน
เงินกู้ 
   2. ให้กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส่วนภูมิภาครับความเห็นของสํานักงบประมาณ (หนังสือ
สํานักงบประมาณ ที่ นร 0715/15976 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561) สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ในฐานะกรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
 
15. เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา – แหลม
ฉบัง – ศรีราชา ระยะที่ 1  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี  
   1. เห็นชอบตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (กค.) (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน ที่ กค 
0907/13941 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561) ที่เห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา – แหลมฉบัง – ศรีราชา ระยะที่ 1 และปรับกรอบวงเงินเป็น 
2,349.247 ล้านบาท โดยเป็นการปรับปรุงด้านเทคนิคการผลิตนํ้าประปาจากระบบผลิตนํ้าแบบ Conventional 
ร่วมกับ Mobile เปลี่ยนเป็นระบบผลิตนํ้าแบบ Conventional ทั้งหมด ซึ่งเป็นการดําเนินงานผลิตนํ้าประปาที่เป็น
รูปแบบมาตรฐานที่ กปภ. ใช้ทั่วประเทศ เพ่ือให้การดําเนินการมีความสอดคล้องกับความจําเป็นและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงมีความเหมาะสมกับขนาดพื้นที่โครงการที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการในการรองรับความต้องการใช้นํ้าที่เพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่โครงการ ทัง้น้ี กค. เห็นควร
ให้ใช้เงินกู้ภายในประเทศ จํานวน 3,284.675 ล้านบาท โดย กค. ไม่ค้ําประกันเงินกู้ เน่ืองจากโครงการมีความคุ้มคา่
ทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้ง กปภ. มีฐานะการเงินที่มั่นคง มคีวามสามารถในการชําระหน้ีระดับสูงและมี
ความเสี่ยงทางเครดิตอยู่ในระดับตํ่า ประกอบกับมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดย กค. จะเป็นผู้
พิจารณาจัดลําดับความสําคัญในการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและ
จําเป็นต่อไป และขอให้ กปภ. จัดทําแผนการใช้เงินและเสนอความต้องการกู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงการดังกล่าว
ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้ว เพ่ือ กค. จะได้เสนอแผนการกู้เงินต่อคณะกรรมการนโยบายและกํากับการ



 

 

 

17 

บริหารหน้ีสาธารณะเพ่ือบรรจุโครงการเงินกู้ไว้ในแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจําปีงบประมาณต่อไป เน่ืองจาก
การปรับปรุงรายละเอียดโครงการส่งผลให้การดําเนินงานโครงการล่าช้ากว่าแผนการดําเนินงานเดิม จึงเห็นควรให้ 
กปภ. ปรับปรุงแผนการดําเนินงานดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน และควรเร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการดําเนินงาน และเร่งรัดการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้เพ่ือไม่ให้
โครงการฯ ล่าช้า และเกิดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพ่ิมขึ้น (Cost Overrun)  
  และให้กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส่วนภูมิภาครับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (หนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ 
นร 1115/1143 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561) ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  2. ให้กระทรวงมหาดไทยกํากับให้ กปภ. ถอืปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 
(เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการ
ตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ) สําหรบัการดําเนินโครงการต่าง ๆ ของ กปภ. ในคราวต่อ ๆ ไป อย่างเคร่งครัด
ด้วย  
 
16. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการวังหบีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรธีรรมราชและขออนุมัติผ่อน
ผันมติคณะรัฐมนตรีในการขอใช้พืน้ที่ลุ่มน้าํชั้นที่ 1 เอ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี  
   1. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ดําเนินโครงการวังหีบอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกําหนดแผนงานโครงการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2566) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 2,377.644 ล้านบาท และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความ 
เห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย สําหรับงบประมาณดําเนินโครงการให้เป็นไปตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ ทั้งน้ี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช้ีแจงและทําความเข้าใจกับราษฎรในพ้ืนที่ และผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบให้ได้ข้อยุติก่อนดําเนินการตามโครงการต่อไป 
  2. อนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 และ 12 ธันวาคม 2532 กรณี           
การขอใช้พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอ เพ่ือให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) สามารถเข้าใช้พ้ืนที่สําหรับ        
การก่อสร้างโครงการวังหีบอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป 
  3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์              
(กรมชลประทาน) เสนออย่างเคร่งครัด 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการวังหีบอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีกําหนดแผนงานโครงการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566) กรอบ
วงเงินงบประมาณโครงการท้ังสิ้น 2,377.644 ล้านบาท เน่ืองจากพ้ืนที่บริเวณลุ่มนํ้าวังหีบประสบปัญหาอุทกภัยใน
พ้ืนที่ด้านทิศใต้ รวมถึงประสบปัญหาการขาดแคลนนํ้าด้านอุปโภคบริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตรท่ีเกิดขึ้นในช่วงฤดู
แล้ง โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเก็บกักนํ้าต้นทุนเพ่ือการชลประทาน จํานวน 13,014 ไร่ แหล่งแพร่
และขยายพันธ์ุสัตว์นํ้าจืด การบรรเทาอุทกภัย รวมท้ังเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้ราษฎรท่ี
อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ทั้งน้ี กรมชลประทานใช้พ้ืนที่สําหรับก่อสร้างเขื่อนหัวงานและ
อาคารประกอบ รวมถึงพ้ืนที่อ่างเก็บนํ้าประมาณ 828 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายคลองวังหีบทั้งหมด
โดยมีพ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บนํ้าประมาณ 118 ไร่ ทับซ้อนอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอ ซึ่งต้องขออนุมัติผ่อนผันมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 และ 12 ธันวาคม 2532 กรณีการขอใช้พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอ เพ่ือให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) สามารถเข้าใช้พ้ืนที่สําหรับการก่อสร้างโครงการวังหีบอันเน่ืองมาจาก
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พระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเสนอคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งนํ้า 
และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบแล้วตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 
 
17. เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 เอ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2546 เพื่อดําเนิน
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี  
   1. อนุมัติให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย : รฟท.) ได้รับการผ่อนผันการใช้พ้ืนที่ลุ่ม
นํ้าช้ันที่ 1 เอ เพ่ือดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ ตามที่กระทรวงคมนาคม
เสนอ 
   2. ให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย : รฟท.) ดําเนินการตามมติคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 และรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป รวมท้ังจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย   
 
18. เรื่อง โครงการห้องเรียนกีฬา 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง โครงการห้องเรียนกีฬา ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ แล้วมี
มติเห็นชอบและอนุมัติ ดังน้ี  
   1. เห็นชอบโครงการห้องเรียนกีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565  
   2. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพ่ือใช้ในการดําเนินโครงการห้องเรียนกีฬา ตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ  
  และให้ ศธ. รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาและดําเนินการต่อไปด้วย  
   สาระสําคัญของเร่ือง     
   โครงการห้องเรียนกีฬา มีรายละเอียดโครงการ สรุปได้ ดังน้ี  
วัตถุประสงค์ - หานักกีฬาใหม่เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศและต่อยอดให้กีฬา

กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และมีความย่ังยืน โดยนํารูปแบบโครงการสานฝันการ
กีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้มาขยายผลสู่ “โครงการห้องเรียนกีฬา”  
- เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่เก่ียวกับ
การกีฬา และสามารถประกอบอาชีพเก่ียวกับการกีฬาได้

เป้าหมาย  รับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 12 – 18 ปี 
ที่มีความถนัดและความสามารถพิเศษทางการกีฬา (ฟุตบอล วอลเลย์บอล หรือ
บาสเกตบอล) จํานวน 1,764 คน โรงเรียนละไม่เกิน 80 คน โดยนักเรียนจะสําเร็จ
การศึกษาในปีงบประมาณ 2565 เข้ามาศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว จํานวน 9 โรงเรียน 8 จังหวัด 

การดําเนินงาน  - พัฒนาหลักสูตรกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา  
- ประชาสัมพันธ์โครงการ ในรูปแบบเอกสาร โปสเตอร์ วีดิทัศน์ (VTR) แนะแนว 
และเว็บไซต์  
- จัดหาและพัฒนาบุคลากรเพ่ือฝึกสอนกีฬา และบุคลากรสนับสนุนกีฬา  
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- จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์กีฬาและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียน เช่น คลินิกพิเศษห้องเรียนกีฬา การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการ
สําคัญระดับชาติ  
- สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และสนาม
ฝึกซ้อมกีฬา  
- กํากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการห้องเรียนกีฬา ตามตัวช้ีวัดที่ได้กําหนด 

 
19. เรื่อง  ของขวัญปีใหม่ (ปี พ.ศ. 2562) ให้แก่ประชาชน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยได้
ดําเนินการร่วมกับสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนา
ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) เพ่ือยกระดับการให้บริการประชาชนผ่าน
ช่องทางออนไลน์ที่ https://bizgovchannel.go.th/และการให้บริการข้อมูลภาครัฐในการติดต่อราชการผ่าน 
www.info.go.th ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงาน / โครงการ “บริการฉับไว เว็บเดียวจบ ครบทุกเรื่อง”             
สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี  
 

งาน/กิจกรรม การดําเนินงาน 
1) งานบริการสําหรับธุรกิจ  
(https://bizgovchannel.go.th/) 

เ ป็นการใ ห้บริการ ข้อมูลและการทํ า ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Transaction)  สําหรับการออกหนังสือ
รับรอง ใบอนุญาตและเอกสารต่าง ๆ ใน 10 ธุรกิจ  รวม 
40 ใบอนุญาต ครอบคลุมการขออนุญาตรายใหม่ การต่อ
อายุ การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง และการยกเลิก ขณะน้ีอยู่
ระหว่างการพัฒนาระบบให้สามารถเช่ือมโยงระบบการ
รับชําระเ งินกลางของบริการภาครัฐ  (e-Payment 
Portal of Government) ของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งได้
ขยายการให้บริการการอนุญาตประกอบธุรกิจร้านค้าปลีก  
และร้านอาหารที่ย่ืนคําขอผ่านระบบ Biz Portal จํานวน 
9 ใบอนุญาต ไปยังจังหวัดนําร่อง 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ฉะเชิงเทราและราชบุรี 

2) งานบริการสําหรับประชาชน (www.info.go.th) เป็นเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพ่ือบริการข้อมูลภาครัฐแก่
ประชาชนให้สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่าน
เว็บไซต์เดียว (www.info.go.th) โดยแบ่งหัวข้อการ
ค้นหาเป็น 11 หมวด  ตามเหตุการณ์ในช่วงชีวิต (life 
event)  ของประชาชน  ต้ังแต่เกิด การศึกษา เข้าทํางาน 
แต่งงาน มีครอบครัว จนถึงวัยชรา  รวมถึงมีช่องทาง
บริการที่ประชาชนสามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์ต่อ
หน่วยงานของภาครัฐได้ ประกอบด้วย 1) แจ้งเกิด 
2 )  เข้ า เรียน  3 )  ทําบัตรประชาชน  4 )  ทําใบขับขี่ 
5) ขอสวัสดิการ 6) จ่ายภาษี 7) ทํางาน 8) มีครอบครัว 
9) มีบ้าน 10) แจ้งตาย และ 11) ร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ 
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20. เรื่อง ของขวัญรัฐบาล  สู่ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้แก่ประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 
ภายใต้ช่ือ ของขวัญรัฐบาล สู่ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี พ.ศ. 2562 “เราจะไม่ทิ้งใคร ...ต้องก้าวไป
ด้วยกัน”  ตามท่ี ศอ.บต.เสนอ โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญสรุปได้ดังน้ี  
 

โครงการ/กิจกรรม การดําเนินงาน 
1) คืนความรัก ความผูกพัน  
ผ่ า น ก า ร สื บ ส า นพ ร ะ ร า ช
ปณิธาน 

1.1) จัดสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริ ย์กับการพัฒนา  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 1 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง 
1.2) โครงการธนาคารอาหารปลอดภัยระดับหมู่บ้าน/ตําบล โครงการเก้าอ้ีสุขใจสู่
รองเท้าคู่แรก  และขยายผลโครงการสิริเวชยาน

2) มอบโอกาสในชีวิตด้านการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ  กระจาย
ร า ย ไ ด้  ภาย ใ ต้ ก า รพัฒน า
เศรษฐกิจไร้รอยต่อ 

2.1) ผ่านโครงการ “ประมงสันติสุข” เพ่ือเร่งขยายพ้ืนที่อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า 
ชายเลน  เพ่ิมพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าและแก้ปัญหาประมง 
2.2) ผ่านอาชีพเชิงคู่ โดยดําเนินโครงการสวนยางสู่ฟาร์มเกษตรผสมผสาน 
ตําบลละ 1 แห่ง และวิจัย/นําร่องพืชเศรษฐกจิใหม่  
2.3) เร่งผลักดันกิจกรรมหลักโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง 
ย่ังยืน” เช่น จัดต้ังโรงงานแปรรูปมะพร้าว และเร่งรัดการก่อสร้างและเตรียม
ความพร้อมสนามบินเบตง จังหวัดยะลา  ให้สามารถเปิดดําเนินการวันที่ 1 
มกราคม 2563  
2.4) พัฒนาและเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในอําเภอเบตง จังหวัดยะลา เช่น หมู่บ้าน
จีนฮากกา 150 ปี  
2.5) จัดต้ังศูนย์ประสานและบริการพัฒนาเบ็ดเสร็จ (OSS)  เพ่ืออํานวยความ
สะดวกการลงทุนให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ 
2.6) ยกระดับพ้ืนที่เศรษฐกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่ือมโยงสู่การเป็น
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)  

3) ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้มแข็งในสังคม 

3.1) จัดระบบขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ขาดโอกาสกว่า 180,000 คน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.2) ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยอาศัยสถาบันปอเนาะใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4) เพิ่มศักยภาพเยาวชนและ 
คนของรัฐ 

4.1) จัดต้ังศูนย์พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพเยาวชน เพ่ือจัดระบบและ  
กลไกเช่ือมโยงผู้สําเร็จการศึกษาสู่การแสวงหาอาชีพ  
4.2) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าย 
พลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้

 
21. เรื่อง ของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงาน ปี 2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่ รง. ปี 2562 ให้แก่คนไทยและแรงงานทั่วประเทศ 
ภายใต้แนวคิด “คนไทยสุขสันต์ ของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงแรงงาน” ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ โดยได้
กําหนดมาตรการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ระยะเวลาดําเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – 
มกราคม 2562 สรุปได้ดังน้ี 
  1. สุขจิต...ขยายสิทธิลูกจ้างชั่วคราว ขยายความคุ้มครองสู่ลูกจ้างช่ัวคราวและพนักงานราชการ 
และลูกจ้างของสมาคม มูลนิธิ รวมทั้งองค์กรต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ได้สิทธิใหม่และเพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน 
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(จํานวน 11,500,000 คน) ตามพระราชบัญญัติเ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ .ศ . 2561 มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่                
วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เพ่ิมอัตราค่าทดแทนเป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน เพ่ิมระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน
กรณีลูกจ้างทุพพลภาพเป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี เพ่ิมระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างเสียชีวิตหรือสูญหาย                
เป็น 10 ปี เพ่ิมการจ่ายค่าทําศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างให้เป็นจํานวน 40,000 บาท 
  2. สุขใจ...ช่างประชารัฐในชุมชน บริการค้นหา ติดต่อช่างฝีมือ มีมาตรฐานที่ผ่านการรับรองจาก 
รง. โดยสามารถเรียกใช้บริการช่างเพ่ือบริการที่บ้านด้วยตัวเอง เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(www.dsd.go.th) “ร้านช่างประชารัฐ” มีช่างประชารัฐในชุมชนที่พร้อมจะให้บริการกว่า 14,000 คน ใน 81,962 
ชุมชน 
  3. สุขสบาย...รักษาได้ทุกโรงพยาบาล พกบัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั้งรัฐและ
เอกชนทั่วประเทศ (72 ช่ัวโมงแรก) โดยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐโดยไม่ต้องสํารองจ่าย เข้ารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลเอกชน สํานักงานประกันสังคมจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราท่ีประกาศกําหนด และเพ่ิมการเข้าถึง
บริการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ประกาศกําหนด 
  4. สุขล้น...คนไทยมีงานทํา ส่งเสริมให้คนไทยมีงานทําผ่านตู้งาน (Job Box) จํานวน 500 ตู้                
ทั่วประเทศ และศูนย์บริการจัดหางาน (Smart Job Center) โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการใช้บริการค้นหา
ตําแหน่งงานว่างและจับคู่งานแบบทันที และส่งเสริมการไปทํางานในต่างประเทศผ่านโมบายแอปพลิเคชัน TOEA 
รวมถึงให้บริการข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการไปทํางานต่างประเทศ จํานวน 15 ประเทศ 
  5. สุขหรรษา...พัฒนาทักษะออนไลน์ ให้บริการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาง 
YouTube กว่า 174 เรื่อง โดยจัดให้มีวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้หรือฝึกอบรมออนไลน์ด้วยตนเองทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมัครเข้ารับการพัฒนาทักษะ 4.0 จํานวน 286 
หลักสูตร 
 
22.  เรื่อง  โครงการ  “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้ เกษตรกร  จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”                
ปี พ.ศ. 2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร จากใจกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2562 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ โดยได้กําหนดมาตรการเพ่ือเป็น
ของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ระยะเวลาดําเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 สรุปได้ดังน้ี 
  1. มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง เช่น ส่งมอบโครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก จํานวน 6 โครงการ ปรับปรุงถนนคันคลองพ้ืนที่โครงการชลประทาน และก่อสร้างแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ จํานวน 51,600 คน 17,585 ครัวเรือน 
  2. เพิ่มพลังปีใหม่ จําหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ โดยได้จัดจําหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ไข่ไก่ นม กระเช้าของขวัญ อาหารทะเลแปรรูป และผลิตภัณฑ์ยางพารา ในราคาพิเศษ 
ณ จุดจําหน่ายของหน่วยงานต่าง ๆ และในตลาดออนไลน์ โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ จํานวน 14,002 คน  
  3. ปีใหม่เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   3.1 เปิดสถานที่ราชการและปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศูนย์พัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและศูนย์วิจัยต่าง ๆ  
โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์ จํานวน 190,400 คน  
   3.2 เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปศุสัตว์ และพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ประชาชนเข้าชมโดย             
ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 14,500 คน 
   3.3 ให้บริการประชาชนผ่านจุดบริการต่าง ๆ  เช่น ให้บริการจุดพักรถ ห้องนํ้าและนํ้าด่ืม 
จํานวน 162 จุด ในพ้ืนที่ 76 จังหวัด โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์ จํานวน 72,700 คน 
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23.  เรื่อง  มาตรการสง่เสริมการชําระเงนิเพื่อซ้ือสนิคา้และบริการ และการนําส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักมาตรการส่งเสริมการชําระเงินเพ่ือซื้อสินค้าและบริการ และการนําส่งข้อมูล
ภาษีมูลค่าเพ่ิมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดย
กรมสรรพากรและกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามมาตรการดังกล่าว ทั้งน้ี ให้
กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่าง ๆ เพ่ือรองรับการ
ดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมถึงเร่งช้ีแจงและทําความเข้าใจกับประชาชนและ
ผู้ประกอบการร้านค้าให้ทราบถึงรูปแบบ วิธีการดําเนินการ ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่าง ๆ เพ่ือให้การดําเนิน
มาตรการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ รวมทั้งให้
กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
  2. สําหรับค่าใช้จ่ายที่กระทรวงการคลังจะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 วงเงินรวม 9,240 ล้านบาท ให้แก่กรมสรรพากร ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ทั้งน้ี ให้
กระทรวงการคลังพิจารณาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับในกรณีที่มีผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการ
ชําระเงินเพ่ือซื้อสินค้าและบริการ และการนําส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพ่ิมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นจํานวนมาก และ
ส่งผลให้การจ่ายเงินชดเชยสําหรับมาตรการดังกล่าวสูงเกินกว่ากรอบวงเงินที่กระทรวงการคลังแสนอขออนุมัติมาใน
ครั้งน้ีต่อไปด้วย 
  3. เห็นชอบหลักการในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินชดเชยที่ได้รับตามมาตรการ
ส่งเสริมการชําระเงินเพ่ือซื้อสินค้าและบริการและการนําส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพ่ิมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี ให้
กระทรวงการคลังเร่งนําเสนอร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วต่อไป 
 
24. เรื่อง โครงการของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี พ.ศ. 2562 สําหรับประชาชน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการของขวัญปีใหม่ สธ.ประจําปี พ.ศ.2562 สําหรับประชาชน 
จํานวน 3 โครงการ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ) โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
1. โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพ่ือดูแล
ประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือดูแลประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ด้วยการออกหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ทุกอําเภอทั่ว
ประ เทศ  โ ดย บู รณาการร่ วม กันระห ว่ า ง  สธ . 
กระทรวงกลาโหม  สํ า นักงาน ตํารวจแห่งชา ติ 
กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงาน  และ
กรุงเทพมหานคร

2. โครงการตรวจยีนแพ้ยา 10,000 คน เป็นการให้บริการตรวจยีนเสี่ยงต่อการแพ้ยาแก่ผู้ป่วย
ที่ มี ข้ อ บ่ ง ช้ี ก า ร ใ ช้ ย า กั น ชั ก  Carbamazepine 
เ พ่ื อ ป้อ ง กันการแ พ้ยารุ นแรง  โดยแพท ย์จาก
โรงพยาบาลพิจารณาการส่งตรวจยีนให้แก่ผู้ ป่วย
รายใหม่ที่จําเป็นต้องได้รับยาดังกล่าว สามารถส่งตรวจ
ยังสถาบันชีว วิทยาศาสตร์การแพทย์หรือศูน ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในแต่ละภูมิภาค 
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3. โครงการจัดทําบัตร SMART CARD อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) สธ.  

เพ่ือให้ อสม. ทุกคน ใน 76 จังหวัด สามารถรับเงิน
ค่าตอบแทนการเสียเวลาได้โดยตรง สามารถกดเงินสด
ผ่านตู้ ATM ทุกธนาคารโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (เริ่ม
มอบบัตรต้ังแต่เดือนมกราคม 2562 ภาคละ 1 จังหวัด 
และดําเนินการจัดสรรให้ครบทุกจังหวัด ภายในเดือน
มีนาคม 2562) 

 
25. เรื่อง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินการกิจกรรม/โครงการ/การดําเนินงานของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 
โดยมีการดําเนินการที่สําคัญ เช่น 
  1. บริการระบบตรวจสอบสิทธิ (Smart Sign On) เพ่ือเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ โดย
ประชาชน นักท่องเท่ียว นักเรียน และนักศึกษา สามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะด้วย Username และ 
Password เดียวกันได้กับทุกผู้ให้บริการท่ีเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ เช่น สนามบิน สถานีขนส่ง  
และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  
  2. บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ Smart City จังหวัดภูเก็ต โดยประชาชน 
นักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติ สามารถรับบริการ Free Wi-Fi ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
  3. บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) ในโครงข่ายเน็ต 
ประชารัฐ ผู้ที่สมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ทีโอที ในพ้ืนที่โครงข่ายเน็ตประชารัฐ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 
2561 – 15 มกราคม 2562 จะได้รับสิทธิพิเศษใช้งานฟรี 3 รอบบิลแรกที่สมัครใช้บริการ 
  4. บริการโทรศัพท์ประจําที่และ TOT Mobile ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจําที่ของ บมจ. ทีโอที และ 
TOT mobile ระบบรายเดือน (Postpaid) จะได้รับสิทธิการยกเว้นค่าโทรศัพท์ที่โทรไปยังเลขหมายปลายทางที่เป็น
โทรศัพท์ประจําที่ทุกเลขหมายทั่วไทยและโทรไปยังโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT mobile ทุกเลขหมายในวันที่ 30 
ธันวาคม 2561 ต้ังแต่เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 23.59 น. ส่วนผู้ที่ใช้บริการ TOT mobile 
ร ะ บ บ เ ติ ม เ งิ น  ( Prepaid)  จ ะ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ โ ท ร ฟ รี ไ ป ยั ง ทุ ก โ ค ร ง ข่ า ย  1 0 0  น า ที  ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 
31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 
  5. โปรปีใหม่ จาก my by CAT ผู้ใช้บริการทั้งแบบรายเดือนและแบบเติมเงินสามารถโทรและ 
ส่ง SMEs ในเครือข่าย รวมทั้งใช้งาน LINE Application โดยไม่เสียค่าบริการต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 1 
มกราคม 2562  
  6. โครงการช้อป software ลดหย่อนภาษี 200% มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท ต่อราย โดย
ผู้ประกอบการ SMEs รายย่อยสามารถนําใบเสร็จการซื้อสินค้า software มาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200% มูลค่า           
ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย 
  7. การทดลองใช้บริการเรียกเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery: COD) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
3 เดือน จะได้ทดลองใช้บริการ COD กับบริการ EMS ในประเทศของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด โดยงดเว้นการเรียก
เก็บค่าบริการ (3%) เป็นเวลา 3 เดือน นับจากวันที่เปิดให้ใช้บริการ (ธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) 
  8. การเปิดให้บริการ Open House ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้
โดยไม่ต้องทําหนังสือหรือเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ระหว่างวันที่ 1 – 14 มกราคม 2562 
 
26. เรื่อง โครงการของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ประจําปี 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน  ประจําปี  2562  
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
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  1. การดูแลช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นงานที่กระทรวงการต่างประเทศให้
ความสําคัญเป็นอย่างย่ิง โดยมีกรมการกงสุลเป็นแกนขับเคล่ือนหลักภายใต้กรอบน้ีตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา                
(พ.ศ. 2559 – 2561) กระทรวงการต่างประเทศได้ให้บริการรับคําร้องหนังสือเดินทางนอกเวลาราชการ (วันเสาร์) 
เป็นกรณีพิเศษ เ พ่ือเป็นของขวัญแก่ประชาชนในโอกาสปีใหม่ โดยมีประชาชนได้รับบริการรวมทั้ งสิ้น  
114,902 ราย 
  2. สําหรับในปี พ.ศ. 2562 กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุลได้เปิดบริการพิเศษ ในรูป
แบบเดิมคือ ให้บริการรับคําร้องหนังสือเดินทางนอกเวลาราชการ (วันเสาร์) และเพ่ิมบริการพิเศษในรูปแบบใหม่ คือ 
การบริการเอกสารแปลสําเร็จรูปก่อนการรับรองนิติกรณ์เอกสารโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
   2.1 การบริการรับคําร้องหนังสือเดินทางเล่มบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 8 / 15 / 22 
ธันวาคม 2561 และวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 โดยเปิดให้บริการ 3 แห่ง ได้แก่ สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว 
ศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค) สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว ป่ินเกล้า (อาคาร SC Plaza) และสํานักงาน
หนังสือเดินทางช่ัวคราว MRT คลองเตย 
   2.2 การบริการเอกสารแปลสําเร็จรูปก่อนการรับรองนิติกรณ์เอกสารเพ่ือลดภาระค่าแปล
เอกสาร ซึ่งทําให้ประชาชนได้รับเอกสารแปลที่มีการรองนิติกรณ์รวดเร็วขึ้น ระยะเวลาให้บริการ 3 เดือน (มกราคม – 
มีนาคม 2562) โดยเป็นการให้บริการประชาชนที่ต้องการรับรองนิติกรณ์คําแปลเอกสารแต่ยังไม่ได้แปลเอกสารมา
ก่อน สําหรับเอกสาร 16 ประเภท ได้แก่ (1) บัตรประจําตัวประชาชน (2) แบบรับรองการทะเบียนราษฎร                 
(3 )  ทะเบียนบ้าน  (4 )  สู ติ บัตร  (5 )  มรณบัตร  (6 )  ใบสํ าคัญการสมรส  (7 )  ทะเบียนสมรสและบันทึก  
(8) ใบสําคัญการหย่า (9) ทะเบียนหย่าและบันทึก (10) ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (11) บันทึกฐานะแห่งครอบครัว 
(12) หนังสือรับรองการใช้คํานําหน้านาม (13) หนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือสกุล (14) หนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัว 
( 1 5 )  ห นั งสื อสํ า คัญการร่ ว ม ใ ช้ ช่ื อส กุ ล  และ  ( 1 6 )  ห นั งสื อสํ า คัญการจดทะ เ บี ยน เปลี่ ยน ช่ื อส กุล  
ทั้งน้ี ประชาชนเจ้าของเอกสารต้องนํามายื่นและกรอกคําร้องด้วยตนเอง และจะไม่รับเอกสารท่ีย่ืนผ่านตัวแทนหรือ
นายหน้า และจะส่งคืนเอกสารให้ประชาชนทางไปรษณีย์ ทําให้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมารับเอกสารด้วยตนเอง โดยมี
ค่าบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์จํานวน 60 บาท 
 
27. เรื่อง การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทาง
พิเศษสายบางนา – ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อ
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสด์ิ) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ 
ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง 
กําหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา – ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเช่ือมทาง
พิเศษบูรพาวิถี และทางเช่ือมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสด์ิ) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้อง
เสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ โดยมีสาระสําคัญเป็นการยกเว้นให้ผู้ใช้รถบนทางพิเศษสายดังกล่าวไม่
ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษตามอัตราท่ีประกาศต้ังแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 3 
มกราคม 2562 เวลา 24.00 นาฬิกา ซึ่งคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบ และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศกระทรวงคมนาคมแล้ว   
 
28. เรื่อง รายงานการดําเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี
ใหม่ พ.ศ. 2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 จํานวน 13 
กิจกรรม ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
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โครงการ/กิจกรรม การดําเนินงาน 
1. กิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี
ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริ
มงคลทั่วโลก”  

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 โดยเชิญชวน
ประชาชนทุกพ้ืนที่รักษาศีล เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรม และสวดมนต์
เป็นสิริมงคลให้ประเทศไทย ครอบครัว และตนเอง ตลอดจนเป็น
แรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิกอบายมุขในช่วงเทศกาลปีใหม่  

2. กิจกรรม “ไหว้พระ 10 วัด 
สืบสิริสวัสด์ิ 10 รัชกาล”  

ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 ต้ังแต่เวลา 08.00 
– 16.30 น. มีการให้บริการเดินรถปรับอากาศ ขสมก. โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย ณ วัดสําคัญที่มีความเก่ียวเน่ืองกับพระมหากษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์จักรี เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัด
อรุณราชวราราม วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และวัดสุทัศนเทพวราราม
ราชวรมหาวิหาร 

3. กิจกรรมสักการะพระบรม
สารี ริ กธา ตุและพระพุทธรู ป
สําคัญ  

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสําคัญที่ประดิษฐานทั้งใน
และต่างประเทศ จํานวน 13 ประเทศ จากลานพลับพลามหาเจษฎา
บดินทร์ไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ต้ังแต่วันที่ 29 
ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 และจะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 เ พ่ือให้
ประชาชนสักการะ 

4. กิจกรรมไหว้พระวังหน้า พระ
ปฏิมาแห่งแผ่นดิน : นพปฏิมา
รัตนมารวิชัย  

อัญเชิญพระแก้วปางมารวิชัย ให้ประชาชนได้สักการะร่วมกับการ
สักการะพระพุทธสิหิงค์ ณ พระท่ีน่ังพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 27 มกราคม 2562  

5. กิจกรรมดนตรีและการแสดง
พ้ืนบ้านส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี
ใหม่ 2562  

ในช่วงเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 เป็นการแสดงพ้ืนบ้าน
ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ที่  
โดดเด่นของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและ
สามารถนํามาพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ประเทศไทย

6. กิจกรรมการเปิดแหล่งเรียนรู้
ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม โ ด ย ไ ม่ เ สี ย
ค่าบริการ  

เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่งให้
นักท่องเที่ยวและประชาชนท่ัวไปได้เข้าชมโดยไม่เสียค่าบริการ ต้ังแต่
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 

7. โครงการ “อ่านสร้างชาติ ซื้อ
หนังสือ ลดหย่อนภาษีได้”  

สนับสนุนให้ประชาชนซ้ือหนังสือเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองและผู้อ่ืน 
ทั้งการซื้อหนังสือเล่มและ E-Book ซึ่งสามารถนําไปลดหย่อนภาษีตาม
มาตรการลดหย่อนภาษีของกระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 15 
ธันวาคม 2561 – 16 มกราคม 2562 

 
ต่างประเทศ 

 
29.  เรื่อง  การลงนามพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม
ความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพิธีสารฉบับที่หน่ึงเพ่ือแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ญี่ปุ่น ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นต่อไป และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามในร่างพิธีสารฉบับที่หน่ึงเพ่ือแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
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เฉียงใต้และญี่ปุ่น เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบร่างพิธีสารดังกล่าวแล้ว ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขถ้อยคําที่
มิใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
                   ทั้งน้ี ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามในร่างพิธี
สารฉบับที่หน่ึงเพ่ือแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่าง
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น และให้กระทรวงพาณิชย์ประสานหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือปฏิบัติตามพันธกรณีที่กําหนดในร่างพิธีสารฉบับที่หน่ึงเพ่ือแก้ไขความตก
ลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น โดยให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งต่อสํานักเลขาธิการอาเซียนว่าไทยพร้อมที่
จะให้พิธีสารดังกล่าวมีผลผูกพันต่อไป เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบต่อร่างพิธีสารดังกล่าวแล้ว 
                   สาระสําคัญของร่างพิธสีารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจ
ที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุน่ 
(First Protocol to Amend the Agreement on Comprehensive Economic Partnership among 
Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan) เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive Economic 
Partnership Agreement: AJCEP) โดยแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบทเรื่องข้อยกเว้นด้านความมั่นคง เก่ียวกับมาตรการที่ใช้
ปกป้องผลประโยชน์เรื่องความมั่นคงและการยกเลิกมาตรการดังกล่าว การเพ่ิมเติมข้อผูกพันเก่ียวกับการค้าบริการ 
เช่น อนุญาตให้ผู้ให้บริการของภาคีสมาชิกสามารถถือหุ้นในกิจการได้ร้อยละ 49 เพ่ิมเติมข้อผูกพันเก่ียวกับการ
เคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ในการเข้าเมืองและการพํานักในประเทศ รวมทั้งเพ่ิมเติมการลงทุนให้ครอบคลุมเรื่องการ
คุ้มครองการลงทุน การส่งเสริมการลงทุนและการอํานวยความสะดวกการลงทุน 
                   ทั้งน้ี การผูกพันของไทยภายใต้ร่างพิธีสารฉบับน้ี จะทําให้ไทยได้รับประโยชน์ในการเปิดตลาดการค้า
บริการ ซึ่งจะช่วยยกมาตรฐานภาคบริการของไทยโดยผู้เช่ียวชาญจากญี่ปุ่น และญี่ปุ่นได้ผูกพันการเปิดตลาดบริการ
กับอาเซียนสูงกว่าที่ผูกพันไว้กับองค์การการค้าโลก โดยเปิดตลาดให้นักลงทุนไทยถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 100 นอกจากน้ี 
ญี่ปุ่นยังเปิดตลาดบริการเพ่ิมเติมตามที่ไทยเรียกร้องในบริการก่อสร้าง บริการการท่องเที่ยว บริการด้านโทรคมนาคม 
เป็นต้น จึงเป็นโอกาสให้นักลงทุนไทยที่มีความเช่ียวชาญในสาขาบริการดังกล่าว สามารถเข้าไปลงทุนได้อย่างครบ
วงจร  นอกจากน้ี การคุ้มครองการลงทุนและการส่งเสริมและการอํานวยความสะดวกการลงทุนจะช่วยสร้างความ
เช่ือมั่นแก่นักลงทุนญี่ปุ่น และเปิดโอกาสให้ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทยเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต  โดยอาเซียนและญี่ปุ่นได้
กําหนดให้มีการลงนามในร่างพิธีสารฉบับที่หน่ึงเพ่ือแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่
ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น แบบ
เวียนพิธีสารฯ ให้ภาคีแต่ละประเทศลงนามในช่วงเดือนมกราคม 2562 
 

แต่งต้ัง 
 
30. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดี
กรมบัญชีกลาง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์            
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
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31. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นางวิชชุดา จริยะพันธุ์ 
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านชีววัตถุ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่ียวชาญ) สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้
ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชีววิทยา) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
32. เรื่อง การเสนอชื่อผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงานการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบในการเสนอช่ือ นางวริยา ภิสัชเพ็ญ เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าดํารงตําแหน่งรอง
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน IMT - GT (CIMT) โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี 
และคณะกรรมการที่ปรึกษาและกํากับดูแลศูนย์ CIMT จะเป็นผู้พิจารณาต่อระยะเวลาสัญญาจ้างตามผลประเมินการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด โดยขยายได้อีกคร้ังละไม่เกิน 2 ปี   
   2. ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีหนังสือแจ้งคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาและกํากับดูแลศูนย์ CIMT เพ่ือทราบ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
 
33. เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สํานักงาน ก.พ.ร.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งต้ัง นายณรงค์ บุญโญ ที่ปรึกษาการ
พัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ.ร. ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. 
สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ ก.พ. มีมติเห็นชอบข้อเสนอหลักเกณฑ์การกําหนดจํานวน
ตําแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
34. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงพาณิชย์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   3. นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่
ว่าง   
 
35. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพลังงาน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงพลังงาน ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
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   2. นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   3. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท รองผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดํารงตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  เพ่ือทดแทนตําแหน่ง 
ที่ว่าง   
 
36. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ัง นางสาววิไลวรรณ 
ตันจ้อย รองเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ต้ังแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง    
 
37. เรื่อง การแต่งต้ังและกําหนดอัตราเงินเดือนของผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ทั้ง 2 ข้อ ดังน้ี    
   1. แต่งต้ัง พันตํารวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล (สสร.)  
   2. กําหนดอัตราค่าตอบแทนคงที่ของผู้อํานวยการ สสร. ในอัตรา 290,000 บาทต่อเดือน โดยใน
ระหว่างอายุสัญญา สสร. จะปรับขึ้นค่าตอบแทนคงที่ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของ
ค่าตอบแทนคงที่ที่ผู้รับจ้างได้รับ ทั้งน้ี ให้ขึ้นกับผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของคณะกรรมการ 
สสร. โดยการปรับขึ้นค่าตอบแทนคงท่ีตลอดอายุสัญญาจ้างจะต้องไม่มีผลให้อัตราค่าตอบแทนคงที่ที่ได้รับเกินกว่า
อัตราข้ันสูงตามกรอบอัตราค่าตอบแทนคงท่ีที่ กค. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ระบุในสัญญาจ้าง
ผู้อํานวยการ สสร. แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  
  โดยให้ พันตํารวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ลาออกจากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนลงนามใน
สัญญาจ้างด้วย  
  
38. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ัง นายณรงค์ ศิริ
เลิศวรกุล เป็นผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) [ตามมติคณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561)] ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
39. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการธนาคารออมสิน รวม 12 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสามปี 
ดังน้ี  
  1. นายอํานวย ปรีมนวงศ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 
ประธานกรรมการ  
   2. นายภูมิศักด์ิ อรัญญาเกษมสุข ผู้แทนกระทรวงการคลัง (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ) กรรมการ  
  3. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ) กรรมการ  
   4. นายเจษฎา พรหมจาต (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ  
   5. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ  
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   6. รองศาสตราจารย์เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ  
   7. นางสาวธิดารัช ธนภรรคภวิน (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ  
   8. นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ  
   9. นายยรรยง เต็งอํานวย กรรมการ  
  10. นายทวีศักด์ิ ฟุ้งเกียรติเจริญ กรรมการ  
  11. นางพัชราวลัย ชัยปาณี กรรมการ  
  12. นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ กรรมการ  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
40. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมชุดใหม่ จํานวน 9 คน แทนกรรมการเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสองปี ดังน้ี  
  1. นายประพันธ์ เทียนวิหาร   ผู้แทนเกษตรกร   
  2. นายเด่นณรงศ์ ธรรมมา    ผู้แทนเกษตรกร    
  3. นายมีชัย ดีมะการ    ผู้แทนเกษตรกร     
   4. นางวิลญา เหมือนเหลา   ผู้แทนเกษตรกร    
  5. นายเผด็จ ดิฐษดี    ผู้แทนเกษตรกร    
  6. นายสุวิทย์ ไทยเอียด     ผู้แทนเกษตรกร    
  7. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  8. นางสาวลดาวัลย์ คําภา    ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  9. นายวีระชัย นาควิบูลย์    ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
41. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ังประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า รวม 5 คน แทนประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสามปี ดังน้ี   
  1. พลตํารวจโท ไกรบุญ ทรวดทรง  ประธานกรรมการ  
  2. พันเอก (พิเศษ) ดิเรก ดีประเสริฐ รองประธานกรรมการ  
  3. นายสรรพงศ์ สังขพงศ์     กรรมการ  
  4. นายธีรพล กาญจนากาศ   กรรมการ  
  5. นายวิเชียร ชุบไธสง (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
42. เรื่อง ผลการสรรหากรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (เพิ่มเติม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเสนอช่ือ นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังเป็น
กรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ให้ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป และให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 กรณีให้บุคคลที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้าประชุมร่วมกันเพ่ือเลือกกันเอง เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการหนึ่งคน ก่อนเสนอ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือมีคําสั่งแต่งต้ังต่อไปด้วย  
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43. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสิทธิบัตร จํานวน 12 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสองปี ดังน้ี  
  1. ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ  
    1.1 นายมงคล รักษาพัชรวงศ์   สาขาวิศวกรรมศาสตร์   
    1.2 นายพงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์    สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
   1.3 นายธีรยศ เวียงทอง     สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
   1.4 นายอุดมเกียรติ นนทแก้ว   สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
   1.5 นางสาวณัฐนันท์ สินชัยพานิช    สาขาเภสัชศาสตร์    
   1.6 นายพีระ เจริญพร    สาขาเศรษฐศาสตร์  
  2. ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน  
   2.1 นายชํานาญ ภัตรพานิช    สาขาเภสัชศาสตร์    
   2.2 นายวิชา ธิติประเสริฐ   สาขาเกษตรศาสตร์  
   2.3 นายนําชัย เอกพัฒนพานิชย์    สาขานิติศาสตร์  
   2.4 นายบุญสนอง รัตนสุนทรากุล    สาขาอุตสาหกรรม  
   2.5 นายชลธิศ เอ่ียมวรวุฒิกุล     สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
   2.6 นายเกรียงศักด์ิ ขาวเนียม   สาขาวิทยาศาสตร์  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
44. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จํานวน 6 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบ
วาระสามปี ดังน้ี  
  1. นายธวัช ผลความดี  
   2. นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล  
  3. นายอดิศัย อยู่อินทร์  
  4. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน  
  5. นายก้อง รุ่งสว่าง  
  6. นายอรุณ เอ่ียมสุรีย์  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
45. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แทนตําแหน่งที่ว่าง 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เสนอแต่งต้ัง 
นายภุชงค์ อุทโยภาศ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
คณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
46. เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่ง
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ ต้ังแต่วันที่ 28 
ธันวาคม 2561 จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. พลตํารวจเอก อํานาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน อยู่ในบังคับบัญชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
   2. พลเอก สุรศักด์ิ ศรีศักด์ิ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ อยู่ในบังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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47. เรื่อง การรับโอนข้าราชการทหารมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด 
ข้าราชการทหาร ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก กระทรวงกลาโหม มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นักบริหารระดับสูง) กรมประชาสัมพันธ์ สํานักนายกรัฐมนตรี 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของท้ังสองฝ่ายได้ตกลง
ยินยอมในการโอนเรียบร้อยแล้ว และ ก.พ. ได้มีมติอนุมัติให้รับโอนมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวได้
เป็นกรณีเฉพาะราย เมื่อผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารจากสํานักงาน ก.พ. แล้ว ซึ่ง พลโท สรรเสริญ 
แก้วกําเนิด ได้ผ่านการประเมินฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  
 
48. เรื่อง การโอนข้าราชการเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอรับโอน นายโชติ ตราชู                
ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี               
มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ ว่างลงอันเน่ืองจาก                 
ผู้ ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์) ขอลาออกจากราชการ                
ต้ังแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป                
โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอน  
 

*************************** 
 


