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เรือ่ง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562                                           1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี  
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 8 เรื่อง สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561/62 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ ปี 2561/62 โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร  
ปี 2561/62 วงเงินงบประมาณ 45 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  โดยภาระงบประมาณ 
ที่เกิดขึ้นให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีของกระทรวงการคลัง ตามความจําเป็นและ
เหมาะสมตามข้ันตอนต่อไป และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ 
และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  พณ. รายงานว่า คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ได้มีมติ
เห็นชอบโครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2561/62 
วงเงิน 45 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. ได้จัดทําโครงการฯ แล้ว ดังน้ี  
 

หัวขอ้ รายละเอยีด 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสนับสนุนสินเช่ือให้กับสถาบันเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเก่ียวกับข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์นําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
จากเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2561/62  
กับกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือจําหน่ายต่อ แปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
2. เพ่ือช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตออกมาก ตลอดจน 
เป็นการส่งเสริมการทําธุรกรรมระหว่างสมาชิกและสถาบันเกษตรกรตามเจตนารมณ์ 
ของการก่อต้ังสถาบันเกษตรกร  
3. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรในการดําเนินธุรกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
4. เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้เกษตรกรได้มีแหล่งรับซื้อผลผลิตที่หลากหลายย่ิงขึ้นจากเดิม 
ที่แหล่งรับซื้อส่วนใหญ่จะเป็นประกอบการเอกชน  

เป้าหมาย สนับสนุนสินเช่ือแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมหรือรับซื้อและสร้างมูลค่าเพ่ิมข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์จากเกษตร วงเงินสินเช่ือ 1,500 ล้านบาท โดยใช้เงินทุน ธ.ก.ส. 
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หัวขอ้ รายละเอยีด 
วิธีการ ธ.ก.ส.คิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการ ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี โดยคิดจากสถาบัน

เกษตรกร  ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียแก่ ธ.ก.ส. ในอัตรา 
ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันรับเงินกู้ และต้ังแต่วันถัดจาก
วันครบกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู้เป็นต้นไป สถาบันเกษตรกรจะต้องรับภาระ
ดอกเบ้ียเองในอัตรา MLR บวกตามช้ันความเสี่ยงของสถาบันเกษตรกรแต่ละแห่ง 
(ปัจจุบัน MLR เท่ากับ ร้อยละ 5 ต่อปี)  

งบประมาณที่ขอ
จัดสรร 

จํานวนดอกเบ้ียที่ขอชดเชยจากรัฐ 45 ล้านบาท (วงเงินสินเช่ือรวม 1,500 ล้านบาท x 
อัตราดอกเบ้ียที่ขอชดเชยจากรัฐ อัตราร้อยละ 3 ต่อปี x ระยะเวลาการชดเชยดอกเบี้ย 
12 เดือน)  

ร ะ ย ะ เ ว ล า
ดําเนินงาน 

1. ระยะเวลาโครงการ ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
2. ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
3. กําหนดชําระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่รับเงินกู้ ทั้งน้ี ต้องชําระหน้ีให้เสร็จ
สิ้นไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2563  
4. ระยะเวลาชดเชยดอกเบ้ียไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่รับเงินกู้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ธ.ก.ส. พณ. และ กษ. 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 9 เรื่อง สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการมันสําปะหลัง ปีการผลิต  

2561/62 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 

ดังน้ี  
  1. รับทราบสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้ามันสําปะหลัง ปี 2561/62 มาตรการ
และแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสําปะหลัง  และแผนการดําเนินงานตามแนวทางการ
บริหารจัดการมันสําปะหลัง ปีการผลิต 2561/62 จํานวน 5 โครงการ วงเงินรวม 183.324 ล้านบาท ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ   
  2. อนุมัติการดําเนินโครงการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) จํานวน  2 โครงการ (โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบนํ้าหยด   
และโครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมมันสําปะหลังและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร) โดยชดเชยดอกเบ้ีย 
ในกรอบวงเงินงบประมาณ 82.65 ล้านบาท  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  สําหรับภาระงบประมาณ 
ที่จะเกิดขึ้นให้ ธ.ก.ส. จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามผลการดําเนินการจริง  
เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป   
  3. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง
และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  1. กระทรวงพาณิชย์เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบสถานการณ์การผลิตและการตลาด
สินค้ามันสําปะหลัง ปี 2561/62 รวมทั้งมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่าง 
มันสําปะหลัง ทั้งน้ี กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการจัดทําโครงการเสนอสํานักงบประมาณเพ่ือขอรับ 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย 
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น และรับทราบแผนการดําเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการมันสําปะหลัง  
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ปีการผลิต 2561/62 จํานวน 5 โครงการ วงเงินรวม 18.324 ล้านบาท และอนุมัติการดําเนินโครงการ 
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและวงเงินงบประมาณท่ีใช้ดําเนินโครงการปี 2561/62 
จํานวน 2 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 114 ล้านบาท 
  2. แนวทางการบริหารจัดการมันสําปะหลัง ปี 2561/62 ประกอบด้วย โครงการรวม  
7 โครงการ  1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบนํ้าหยด ปี 2561/62 (ธ.ก.ส.)   
2) โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมมันสําปะหลังและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2561/62 (ธ.ก.ส.)   
3) โครงการสนับสนุนเคร่ืองสับมันสําปะหลังขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแปรรูปมันสําปะหลัง เงินจาก
กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 10 ล้านบาท   4) โครงการขยายโอกาสทางการค้าและพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง เงินจากกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 2 ล้านบาท  5) โครงการกํากับ
ดูแลการนําเข้ามันสําปะหลังจากประเทศเพ่ือนบ้าน เงินจากกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 6.324 ล้านบาท   
6) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
(มันเส้นสะอาด)  โครงการของกระทรวงพาณิชย์ที่ไม่ขอรับจัดสรรงบประมาณ  7) โครงการสินเช่ือเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง โครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรที่ไม่ขอรับจัดสรรงบประมาณ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ทั้งน้ี  กลุ่มประสานราชการได้รวบรวมสรุปผล มติ ครม.ข้างต้นรวมถึงรายละเอียดทุกวาระ 

การประชุมฯ ไว้ที่ website กลุ่มประสานราชการ (เข้าทาง     เว็บไซด์ของหน่วยงาน     กลุ่มประสานราชการ  
     เลือกเมนูฟังมติ ครม.) ซึ่งหน่วยงานในสังกัด สามารถใช้ประโยชน์โดยเข้าสืบค้นตรวจสอบย้อนกลับได้ 
ทุกโอกาส 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
                                                           
 
 

(นางพวงทอง  เสลานนท)์ 
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ 

 





วาระ
เรื่องที่

เศรษฐกิจ-สังคม 8 สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2561/62
9 สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการมันสําปะหลัง ปีการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2561/62

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 

 

1 

http://www.thaigov.go.thเมื่อ                                                      วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 
 
  วันน้ี (22 มกราคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการดําเนินโครงการภาคี
    สนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน)  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่ 
    กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา)  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระ
    ราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระ
    ราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันการบินพลเรือน  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนการจ้างงานหรือรายได้ของวิสาหกิจ 
    ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. .... 

เศรษฐกิจ- สังคม 
  5.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตร ีเรื่อง การปรับโครงสร้างหน้ีต่างประเทศสําหรับ 
    โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
    แห่งประเทศไทย 
  6.  เรื่อง  การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจําปีงบประมาณ 2562 
  7.  เรื่อง  การกู้เงินเพ่ือใช้ในกิจการของสํานักงานธนานุเคราะห์ ประจําปีงบประมาณ 2562  
    จํานวน 500 ล้านบาท 
  8.  เรื่อง   สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561/62 
  9.  เรื่อง   สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการมันสําปะหลัง ปีการผลิต 2561/62 
  10.  เรื่อง  ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอ เพ่ือต่ออายุประทานบัตรทํา 
    เหมืองแร่ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี 
  11.  เรื่อง  ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บี เพ่ือทําเหมืองแร่ของบริษัท  
    หินอ่อน จํากัด ที่จังหวัดสระบุรี 
  12.  เรื่อง   ความคืบหน้าผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
    ประเทศตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับช่ัวคราว)  พ.ศ. 2557 เรื่อง การ 
    ปฏิรูปทนายความอาสาทนายความขอแรง  และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือ 
    เยาวชน ครั้งที่ 2 
  13.  เรื่อง  การศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพ้ืนที่จังหวัด 
    ชุมพร – ระนอง และพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช  
  14.   เรื่อง  การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ 
    บริการ พ.ศ. 2542 
  15.  เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริต กรณีการค้าระหว่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐ จาก 
    โครงการรับจํานําข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ  
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ต่างประเทศ 
  16.   เรื่อง   ขออนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความ 
    ร่วมมือทวิภาคี ไทย – เวียดนาม (JCBC) ครั้งที่ 3 
  17.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาแสดงเจตจํานงระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่ง 
    ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมภายใต้รัฐมนตรีว่าการแห่งรัฐว่าด้วยการ
    เปลี่ยนผ่านของระบบนิเวศน์และการพัฒนาสังคมแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าด้วย
    ความร่วมมือในสาขาคมนาคมขนส่ง 
  18.   เรื่อง   ร่างบันทึกความตกลงระหว่างสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
    สิ่งแวดล้อมและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations   
    Development Programme: UNDP) 
  19.   เรื่อง   แผนปฏิบัติการร่วมแม่นํ้าโขงปลอดภัยเพ่ือการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 
    4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) : กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม 
 20.   เรื่อง   ร่างกรอบเจรจากรณีการจัดทําตารางข้อผูกพันภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) 
   ของสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร อันเป็นผลเน่ืองมาจากการออกจาก 
   สมาชิกภาพสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) 
 21.   เรื่อง   การเข้าร่วมร่างแถลงการณ์ร่วมการเร่ิมเจรจาจัดทําความตกลงพาณิชย์  
   อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ WTO 

แต่งต้ัง 
 
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  23.  เรื่อง  การพิจารณาแต่งต้ังเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 
    เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานในคณะกรรมการองค์การบริหาร 
    จัดการก๊าซเรือนกระจก  
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอ
    ภาคทางการศึกษา  
  27.  เรื่อง  ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ 
  28.  เรื่อง  ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ  
  29.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  30.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม) 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ 22 มกราคม 2562) 
ด้วยการสแกน QR Code 

 
 
 

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

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
(มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดําเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการดําเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลก
ร้อน) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
แล้วดําเนินการต่อไปได้  
    กค. เสนอว่า   
   1. ด้วยนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ทส.) พิจารณาหาแนวทางสร้างแรงจูงใจ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่าและรักษา
ป่า ซึ่ง ทส. พิจารณาเห็นว่า เพ่ือส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนป่าชุมชน 
และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการดําเนินงานของป่าชุมชนในบทบาทการดูดซับก๊าซเรือนกระจก รวมท้ังส่งเสริมความเป็นอยู่ที่
ดีของชุมชนอย่างย่ังยืน จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) จัดทําโครงการ
ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน เมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนท่ีร่วมดูแล
รักษาป่าโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์เครื่องมือ และมีเป้าหมายในการจัดต้ังป่าชุมชนที่อยู่รอบ             
ป่าสงวนแห่งชาติในรัศมี 5 กิโลเมตร จํานวน 21,850 หมู่บ้าน พ้ืนที่ประมาณ 19.1 ล้านไร่ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะทํา
ให้เกิดพลังในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือดูแลรักษาป่าชุมชนอย่างเข้มแข็ง ทําให้สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมยิ่งขึ้น 
และเกิดความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งส่งผลต่อการ     
ลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
   2. ต่อมามีการแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชน            
ลดโลกร้อน ซึ่งผู้ประสงค์ให้การสนับสนุนทั้งภาคเอกชนและประชาชนจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดังกล่าว 
โดยดําเนินการตามข้ันตอนและหลักเกณฑ์โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อนและเป็นการดําเนินงานที่มี
ความเช่ือมโยงกับการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งลักษณะการสนับสนุนมีหลายรูปแบบ ได้แก่ 
ด้านงบประมาณ ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ และด้านเสริมสร้างศักยภาพและการจัดการความรู้  
   3. ปัจจุบันมีป่าชุมชนที่ได้รับการอนุมัติจัดต้ังแล้วภายใต้การสนับสนุนจากงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน ในการบริหารจัดการป่าชุมชน จํานวน 4,658 หมู่บ้าน พ้ืนที่ 3.55 ล้านไร่ และมีป่าชุมชนที่ยังไม่ได้รับเงิน
อุดหนุนและภาคเอกชนจะให้การสนับสนุน จํานวน 4,149 หมู่บ้าน พ้ืนที่ 1.55 ล้านไร่ โดยสนับสนุนหมู่บ้านละ 
100,000 บาท ตลอดโครงการ รวมเป็นเงิน 415 ล้านบาท และจากการประสานข้อมูลจากกรมป่าไม้พบว่าระหว่าง
ปีงบประมาณ 2559 ถึงปัจจุบันมีหน่วยงานภาคเอกชนได้เข้าร่วมโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน               
หลายแห่ง  
  4. กค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็นการสนับสนุนโครงการดังกล่าว จึงสมควรให้สิทธิประโยชน์              
ทางภาษีแก่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน โดยกําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลที่บริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน สามารถนําเงินบริจาคมาหักเป็นรายจ่าย
ได้ โดยจะต้องมีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและจะต้องได้รับความเห็นชอบในระดับนโยบาย  
   5. ดังน้ัน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนและประชาชนสนับสนุนชุมชนผู้ดูแลรักษา       
ป่าเฉพาะส่วนของป่าชุมชนที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุน จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน โดยตราเป็นพระราช
กฤษฎีกากําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลก
ร้อน สามารถนําเงินบริจาคมาหักเป็นรายจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิ ทั้งน้ี สําหรับ              
การบริจาคที่ได้กระทําต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565   
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    6. กค. ได้ดําเนินการตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 โดยการยกเว้นภาษีข้างต้น คาดว่าจะก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐและประโยชน์ที่จะได้รับ ดังน้ี  
     6.1 ประมาณการการสูญเสียรายได้ การดําเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลก
ร้อนมีแผนการใช้งบประมาณจากภาครัฐปีละ 90 ล้านบาท การกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยให้ภาคเอกชน
ลงทุนดําเนินการปลูกป่าโดยการบริจาคมีผลทําให้จัดเก็บภาษีลดลงประมาณปีละ 18 ล้านบาท โดยจะเป็นการช่วย
ทดแทนและประหยัดเงินงบประมาณของภาครัฐที่ต้องดําเนินการปีละ 72 ล้านบาท ซึ่งการกําหนดสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีดังกล่าวจะมีส่วนช่วยลดภาระการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลในการสนับสนุนเงินอุดหนุนการบริหาร
จัดการดังกล่าว จึงไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ  
    6.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
      1) ในส่วนของประชาชน การยกเว้นภาษีข้างต้นจะส่งเสริมให้ชุมชนเกิดพลังและ
ความมุ่งมั่นในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือดูแลรักษาป่าชุมชนอย่างเข้มแข็ง ส่งผลให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ย่ิงขึ้น   
     2) ในส่วนของสังคม จะช่วยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันในลักษณะประชารัฐ
เพ่ือร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าชุมชนอย่างเหมาะสม นําไปสู่การรักษาฐานทรัพยากร
ของประเทศและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน อันเป็นการพัฒนาป่าไม้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุน              
ป่าชุมชนลดโลกร้อน สามารถนําเงินบริจาคมาหักเป็นรายจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิ 
ทั้งนี้ สําหรับการบริจาคท่ีได้กระทําต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยมี
หลักเกณฑ์ ดังน้ี 
   1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้ให้การสนับสนุนต้องลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการ 
“ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” และดําเนินการตามแนวทางของโครงการ   
   2. ต้องสนับสนุนโครงการเป็นจํานวนไม่ตํ่ากว่าหมู่บ้านละ 100,000 บาท โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลสามารถให้การสนับสนุนได้มากกว่า 1 หมู่บ้าน  
  3. ผู้บริจาคจะต้องมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินจากกรมป่าไม้ โดยระบุว่า “เพ่ือใช้สนับสนุนการดําเนิน
โครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ช่ือป่าชุมชนที่ให้การสนับสนุนและปีที่ดําเนินการ” ซึ่งสอดคล้องกับ
บันทึกความร่วมมือโครงการที่ได้ร่วมกันลงนามไว้แล้ว  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบับที่ ..)              
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่อง
ด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   ทั้งน้ี กค. รายงานว่า มาตรการภาษีในเรื่องน้ีจะมีผลทําให้การจัดเก็บภาษีลดลงตลอดระยะเวลา            
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีประมาณ 45 ล้านบาท โดยจะเป็นการช่วยทดแทนเงินสนับสนุนให้แก่เด็กและเยาวชน 
ครูอาจารย์และโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดภาระการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลใน
การสนับสนุนเงินเพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จึงไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสําหรับ          
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ดังน้ี  
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   1. บุคคลธรรมดา ให้หักลดหย่อนได้เป็นจํานวน 2 เท่าของจํานวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาสําหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 
ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอ่ืน ๆ   
   2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้หักเป็นรายจ่ายได้เป็นจํานวน 2 เท่าของรายจ่ายที่บริจาค 
ไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาสําหรับ
โครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ และรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและการบํารุงรักษา
สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชน ที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไปโดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ 
หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิก่อนหัก
รายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬาตาม           
มาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร  
ทั้งน้ี สําหรับการบริจาคที่กระทําต้ังแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
   
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันการบินพลเรือน              
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบัน
การบินพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้
ดําเนินการต่อไปได้   
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535 เพ่ือกําหนดให้ผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีอํานาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์   
     2. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 เพ่ือกําหนดให้ผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีอํานาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้อํานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
  3. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันการบินพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2535 เพ่ือกําหนดให้ผู้รักษาการแทนผู้ว่าการของสถาบันการบิน
พลเรือนมีอํานาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้ว่าการของสถาบันการบินพลเรือน  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนการจ้างงานหรือรายได้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนการจ้างงานหรือรายได้
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
   1. นิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใช้จํานวนการจ้างงานและรายได้ของกิจการเป็นเกณฑ์
ในการกําหนดขนาดกิจการ และแบ่งประเภทกิจการเป็นกิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการและการค้า (การค้าส่งและ
การค้าปลีก) ดังน้ี  
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ประเภทกิจการ วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง 
วิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจขนาดย่อม 

จํานวน
แรงงาน 
(คน) 

รายได้ของ
กิจการ 

(ล้านบาท) 

จํานวน
แรงงาน 
(คน) 

รายได้ของกิจการ    
(ล้านบาท) 

จํานวน
แรงงาน 
(คน) 

รายได้ของกิจการ 
(ล้านบาท) 

กิจการผลิตสินค้า  1 – 5 ไม่เกิน 1.8 6 – 50 มากกว่า 1.8 – 100 51 – 200 มากกว่า 100 – 500 

กิจการให้บริการ
และการค้า  

1 – 5 ไม่เกิน 1.8 6 – 30 มากกว่า 1.8 –50 31 – 100 มากกว่า 50 – 300 

   2. เง่ือนไขการกําหนดขนาดวิสาหกิจ โดยในกรณีที่จํานวนการจ้างงานเข้าลักษณะของวิสาหกิจ
ขนาดหน่ึง แต่จํานวนรายได้เข้าลักษณะของวิสาหกิจอีกขนาดหน่ึง ให้ถือจํานวนการจ้างงานหรือรายได้ที่มากกว่า เป็น
เกณฑ์ในการพิจารณา   
    จํานวนการจ้างงานหรือรายได้ ให้พิจารณาจากหลักฐาน ดังต่อไปน้ี   
      1) จํานวนการจ้างงาน ให้พิจารณาจากหลักฐานแสดงจํานวนการจ้างงานท่ีได้
จัดทําขึ้นตามที่กฎหมายกําหนด   
     2) รายได้ ให้พิจารณาจากรายได้รวมที่ระบุไว้ในงบการเงินปีล่าสุดที่นําส่งต่อทาง
ราชการหรือที่มีเอกสารบัญชีแสดงรายได้  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
5. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศสาํหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
ช่วงบางใหญ่ – บางซ่ือ ของการรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังน้ี 
  1. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 [เรื่อง การบริหารความเสี่ยงหน้ีเงินกู้
ต่างประเทศของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)] โดยเห็นชอบให้ กค. เป็นผู้กู้เงินบาท
ภายในประเทศเพ่ือชําระคืนหน้ีสกุลเงินเยนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ก่อนถึงกําหนด
ชําระ (Prepayment) แทน รฟม. วงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 61,288.42 ล้านเยน ภายใต้สัญญาเงินกู้เลขที่ TXXX – 1 
และ TXXXII – 3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) รวมทั้งเห็นชอบให้
สํานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณให้แก่ รฟม. เพ่ือชําระคืนหน้ีแก่แหล่งเงินกู้โดยตรงทั้งเงินต้น ดอกเบ้ีย 
และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาชําระเงินคืนระหว่าง กค. 
และ รฟม. ซึ่งจะได้ตกลงกันในรายละเอียดต่อไป 
  2. เห็นชอบให้ รฟม. นํางบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อการชําระคืนหน้ีเงินต้นและดอกเบ้ียประจําปี
งบประมาณ 2562 สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) สัญญาเงินกู้
เลขที่ TXXX – 1 และ TXXXII – 3 มาสมทบกับวงเงินกู้ที่ กค. จัดหาให้ เพ่ือใช้ชําระคืนหน้ีก่อนถึงกําหนดชําระให้แก่ 
JICA และในกรณีที่ รฟม. มีแหล่งเงินอ่ืนให้สามารถนํามาสมทบเพ่ือชําระคืนหน้ีก่อนถึงกําหนดชําระให้แก่ JICA              
ได้ด้วย 
 
6. เรื่อง การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจําปีงบประมาณ 2562 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กู้เงินสําหรับปีงบประมาณ 2562 โดย
การออกพันธบัตรวงเงินรวมไม่เกิน 30,600 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) การกู้ เ งินโดยการออกพันธบัตรใหม่                
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จํานวน 12,000 ล้านบาท และ 2) การกู้เงินโดยการออกพันธบัตรเพ่ือทดแทนพันธบัตรเดิมที่ครบกําหนด (Roll-
over) จํานวน 18,600 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กู้เงินโดย
ออกพันธบัตร (เงินทุนระยะยาว) จํานวนไม่เกิน 30,600 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยการออกพันธบัตรใหม่ 
จํานวน 12,000 ล้านบาท และการออกพันธบัตรเพ่ือทดแทนพันธบัตรเดิมที่มีอายุครบกําหนด (Roll-over) จํานวน 
18,600 ล้านบาท เพ่ือปรับสัดส่วนเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวของ ธอส. ให้มีความเหมาะสม อันเป็นการเสริม
สภาพคล่องจากปัญหาความไม่สัมพันธ์กันระหว่างอายุของหน้ีสินและสินทรัพย์ (Maturity Mismatch) และความ
เสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียในการดํารงเงินรับฝาก ทั้งน้ี การกู้เงินดังกล่าวจะสามารถช่วยสนับสนุนการขยายตัวของ
สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางตามพันธกิจของ ธอส. ได้มากย่ิงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแผนการ
จัดหาแหล่งเงินทุนและการปรับสมดุลโครงสร้างเงินทุนในระยะยาวของ ธอส. ตามที่คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้เห็นชอบไว้เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (17 ตุลาคม 2560) รับทราบ
ด้วยแล้ว 
  
7 .  เ รื่ อ ง  การ กู้ เ งิ น เพื่ อ ใช้ ใน กิจการของสํ านั ก งานธนานุ เ คราะ ห์  ประ จําปี งบประมาณ  2562  
จํานวน 500 ล้านบาท 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกู้เงินเพ่ือใช้ในกิจการของสํานักงานธนานุเคราะห์ ประจําปี
งบประมาณ 2562 จํานวน 500 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พม. รายงานว่า 
  1. สํานักงานธนานุเคราะห์ได้จัดทํากรอบงบประมาณลงทุนประจําปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการ
อํานวยการสํานักงานธนานุเคราะห์ ในการประชุม ครั้งที่ 6/ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ได้
พิจารณาและเห็นชอบแล้ว มีสาระสําคัญ สรุปได้ ดังน้ี 
   1.1 ภาคงบลงทุน รวมทั้งสิ้น 109.62 ล้านบาท ดังน้ี 
 
 

รายการ จํานวน (ล้านบาท) 
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี (ปรับปรุงงานเดิม) 
(งบลงทุนหมวดสิ่งก่อสร้างที่ขออนุมัติปรับปรุงอาคาร หมวดเครื่องใช้สํานักงานเพ่ือใช้ใน
กิจการรับจํานํา และหมวดเงินสํารองราคา) 

5.56 

2. งบลงทุนทีจั่ดทําเปน็แผนระยะยาว 
(แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนขยายสถานธนานุเคราะห์)

104.06 

รวม 109.62
    

1.2 ภาคงบทาํการรับจํานาํ โดยได้ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และกาํไรสุทธิของปีงบประมาณ 2562 
ดังน้ี 

รายการ จํานวน (ล้านบาท) 
1. รายได้รวม 795.39
    (1) รายได้ดอกเบ้ีย (คิดจากประมาณการจากดอกเบ้ียที่ได้จากทรัพย์ที่มาจํานํา) 677.69
    (2) กําไรจําหน่ายฯ (คิดจากประมาณการรายได้ทรัพย์หลุดจํานํา) 115.70
    (3) รายได้อ่ืน ๆ 2.00
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2. ค่าใช้จ่ายรวม 438.16
    (1)  ค่าใช้จ่ายในการขาย 364.17
    (2) ดอกเบ้ียจ่าย (คิดจากดอกเบ้ียที่จะกู้เงินปีงบประมาณ  
จํานวน 500 ลา้นบาท) 

73.99 

กําไรสุทธ ิ 357.23 
   1.3 แผนการ กู้ เงินปี งบประมาณ  2562 จํานวน  500 ล้านบาท  สํ า นักงาน 
ธนานุเคราะห์ได้มีการประมาณการแผนทางการเงินตามสภาวการณ์ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกตามปีงบประมาณ 
2561 และคาดว่าจะมีจํานวนผู้มาใช้บริการรับจํานําประมาณ 1,339,419 ราย หรือเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จํานวน 
38,630 ราย เน่ืองจากประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียตํ่าด้วยการนําทรัพย์สินมาจํานํากับโรงรับจํานํา
ของรัฐบาลที่มีดอกเบ้ียตํ่ากว่าแหล่งเงินทุนและโรงรับจํานําเอกชน โดยประมาณการจํานวนเงินการรับจํานํา
ประมาณ 19,555.52 ล้านบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 ประมาณ 569.05 ล้านบาท ซึ่งการกู้เงิน 
จํานวน 500 ล้านบาท ของสํานักงานธนานุเคราะห์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อไว้ใช้เป็นเงินทุนในการหมุนเวียน 
และรองรับธุรกรรมการรับจํานําของประชาชนท่ีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการประมาณการข้างต้น 
รวมทั้งเพ่ือประกันการขาดสภาพคล่องทางการเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจการ ซึ่งหากกู้เงิน จํานวน 500 
ล้านบาท มาเพ่ือรองรับธุรกรรมรับจํานําดังกล่าวแล้ว จะสามารถได้รับรายได้รวม จํานวน 795.39 ล้านบาท และเมื่อ
หักค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 438.16 ล้านบาทแล้ว จะมีกําไรสุทธิ จํานวน 357.23 ล้านบาท ตามการประมาณการงบ             
ทําการรับจํานําปีงบประมาณ 2562 
  2. สําหรับแผนการกู้เงินปีงบประมาณ 2562 จํานวน 500 ล้านบาท กระทรวงการคลัง (กค.) และ 
พม. พิจารณาแล้วเห็นว่า สํานักงานธนานุเคราะห์มีความจําเป็นต้องกู้เงินเพ่ือใช้ในกิจการของสํานักงานธนานุเคราะห์ 
ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 500 ล้านบาท โดย กค. ไม่ค้ําประกัน ซึ่งวงเงินดังกล่าวได้รับบรรจุใน                
แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2562 ด้วยแล้ว 
 
8. เรื่อง  สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561/62 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561/62 
โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2561/62 วงเงิน
งบประมาณ 45 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  โดยภาระงบประมาณที่เกิดขึ้นให้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของกระทรวงการคลัง ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามข้ันตอนต่อไป และให้
กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  พณ. รายงานว่า คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ได้มีมติ
เห็นชอบโครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2561/62 วงเงิน 
45 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. ได้จัดทําโครงการฯ แล้ว ดังน้ี  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสนับสนุนสินเช่ือให้กับสถาบันเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเก่ียวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

นําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรผู้ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2561/62 กับกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือ
จําหน่ายต่อ แปรรูปเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม 
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2. เพ่ือช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตออกมาก ตลอดจนเป็น  
การส่งเสริมการทําธุรกรรมระหว่างสมาชิกและสถาบันเกษตรกรตามเจตนารมณ์ของการก่อต้ัง
สถาบันเกษตรกร  
3. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรในการดําเนินธุรกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
4. เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้เกษตรกรได้มีแหล่งรับซื้อผลผลิตที่หลากหลายย่ิงขึ้นจากเดิมที่แหล่ง  
รับซื้อส่วนใหญ่จะเป็นประกอบการเอกชน

เป้าหมาย สนับสนุนสินเช่ือแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมหรือรับซื้อและสร้างมูลค่าเพ่ิมข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์จากเกษตร วงเงินสินเช่ือ 1,500 ล้านบาท โดยใช้เงินทุน ธ.ก.ส. 

วิธีการ ธ.ก.ส.คิดดอกเบ้ียเงินกู้ตามโครงการ ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี โดยคิดจากสถาบันเกษตรกรใน
อัตราร้อยละ 1 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียแก่ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันรับเงินกู้ และต้ังแต่วันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลา
ชําระคืนเงินกู้เป็นต้นไป สถาบันเกษตรกรจะต้องรับภาระดอกเบ้ียเองในอัตรา MLR บวกตาม
ช้ันความเสี่ยงของสถาบันเกษตรกรแต่ละแห่ง (ปัจจุบัน MLR เท่ากับร้อยละ 5 ต่อปี) 

งบประมาณที่ขอ
จัดสรร 

จํานวนดอกเบ้ียที่ขอชดเชยจากรัฐ 45 ล้านบาท (วงเงินสินเช่ือรวม 1,500 ล้านบาท x อัตรา
ดอกเบ้ียที่ขอชดเชยจากรัฐ อัตราร้อยละ 3 ต่อปี x ระยะเวลาการชดเชยดอกเบี้ย 12 เดือน)

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

1. ระยะเวลาโครงการ ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
2. ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
3. กําหนดชําระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่รับเงินกู้ ทั้งน้ี ต้องชําระหน้ีให้เสร็จสิ้นไม่
เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2563  
4. ระยะเวลาชดเชยดอกเบ้ียไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่รับเงินกู้

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ธ.ก.ส. พณ. และ กษ. 

 
9. เรื่อง  สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการมันสําปะหลัง ปีการผลิต 2561/62 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้ามันสําปะหลัง ปี 2561/62 มาตรการและ
แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสําปะหลัง  และแผนการดําเนินงานตามแนวทางการบริหาร
จัดการมันสําปะหลัง ปีการผลิต 2561/62 จํานวน 5 โครงการ วงเงินรวม 183.324 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์
เสนอ   
  2. อนุมัติการดําเนินโครงการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)              
จํานวน  2 โครงการ (โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบนํ้าหยด  และโครงการสินเช่ือเพ่ือ
รวบรวมมันสําปะหลังและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร) โดยชดเชยดอกเบ้ียในกรอบวงเงินงบประมาณ 82.65 
ล้านบาท  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  สําหรับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นให้ ธ.ก.ส. จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามผลการดําเนินการจริง เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป   
  3. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและ                 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. กระทรวงพาณิชย์เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้า 
มันสําปะหลัง ปี 2561/62 รวมท้ังมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสําปะหลัง 
ทั้งน้ี กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการจัดทําโครงการเสนอสํานักงบประมาณเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น และรับทราบแผนการ
ดําเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการมันสําปะหลัง ปีการผลิต 2561/62 จํานวน 5 โครงการ วงเงินรวม  18.324 
ล้านบาท และอนุมัติการดําเนินโครงการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและวงเงินงบประมาณที่ใช้
ดําเนินโครงการปี 2561/62 จํานวน 2 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 114 ล้านบาท ดังน้ี  (1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบนํ้าหยด วงเงินสินเช่ือ 1,150 ล้านบาท วงเงินที่ขอรับจัดสรร 69 ล้านบาท  และ 
(2)  โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมมันสําปะหลังและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร วงเงินสินเช่ือ 1,500 ล้านบาท 
วงเงินที่ขอรับจัดสรร 45 ล้านบาท โดยภาระงบประมาณที่เกิดขึ้น  ให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ทั้งน้ี มาตรการและแนวทาง
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสําปะหลังและแนวทางการบริหารจัดการสินค้ามันสําปะหลัง ปีการผลิต 
2561/62 รวม 8 โครงการ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลังใน              
การประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ด้วยแล้ว   
  2. แนวทางการบริหารจัดการมันสําปะหลัง ปี 2561/62 ประกอบด้วย โครงการรวม 7 โครงการ     
1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบนํ้าหยด ปี 2561/62 (ธ.ก.ส.)  2) โครงการสินเช่ือ
เพ่ือรวบรวมมันสําปะหลังและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2561/62 (ธ.ก.ส.)  3) โครงการสนับสนุนเคร่ือง
สับมันสําปะหลังขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแปรรูปมันสําปะหลัง  เงินจากกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร               
10 ล้านบาท 4) โครงการขยายโอกาสทางการคา้และพัฒนาศักยภาพผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง เงินจากกองทุน
รวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 2 ล้านบาท  5) โครงการกํากับดูแลการนําเข้ามันสําปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน               
เงินจากกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 6.324 ล้านบาท 6) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์          
มันสําปะหลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (มันเส้นสะอาด)  โครงการของกระทรวงพาณิชย์ที่ไม่ขอรับ
จัดสรรงบประมาณ 7) โครงการสินเช่ือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง โครงการของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ไม่ขอรับจัดสรรงบประมาณ  
 
10. เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 เอ เพื่อต่ออายุประทานบัตรทําเหมืองแร่ของบริษัท 
ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี 

          คณะรัฐมนตรีมมีติอนุมัติผ่อนผันให้บริษัท ปูนซเีมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอ เพ่ือต่ออายุประทานบัตรทําเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และ
เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามคําขอต่ออายุประทานบัตร ที่ 1 - 4/2553 รวม 4 แปลง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่
21 กุมภาพันธ์ 2538 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ โดยให้ อก. (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืง
แร่) ดําเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องก่อนการพิจารณาขออนุญาต ให้
ต่ออายุประทานบัตรต่อไป 
                    สาระสาํคญัของเร่ือง 
                    กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันให้บริษัท ปูนซีเมนต์
นครหลวง จํากัด (มหาชน) ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที ่ 1 เอ เพ่ือต่ออายุประทานบัตรทําเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ จํานวน 4 แปลง โดยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ได้ย่ืนคําขอ
ต่ออายุประทานบัตรที่ 1 - 4/2553 ในพ้ืนที่ประทานบัตรเดิมแล้ว ซึง่พ้ืนที่คําขอต่ออายุประทานบัตรดังกล่าวเป็นที่
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่แล้ว 
และบริษัทฯ ได้ย่ืนคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ด้วยแล้วและเป็นทีดิ่นมีสิทธิครอบครอง ของผู้ขอ
เอง รวมทั้งไม่เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ไม่เป็นพ้ืนที่ต้องห้ามสําหรับการทําเหมือง 
                    ทั้งน้ี พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ประทานบัตรเดิมที่เคยได้รับประทานบัตรมาแล้วและได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 จะมีผลบังคับใช้ ประกอบกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความ
เห็นชอบแล้วและเห็นว่าพ้ืนที่คําขอต่ออายุประทานบัตรทั้ง 4 แปลง เป็นเขตแหล่งแร่เ พ่ือการทําเหมือง                
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ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 –
 2564 ด้วย  
  
11. เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พืน้ที่ลุ่มน้าํชั้นที่ 1 บี เพื่อทําเหมืองแร่ของบริษัท หินอ่อน จํากัด ที่จังหวัด
สระบุร ี
                    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้า ช้ันที ่ 1 บี เพ่ือทําเหมอืงแร่ ตามคําขอ
ประทานบัตรที่ 39/2551 ของบริษัท หินอ่อน จํากัด ทีจ่ังหวัดสระบุรี ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2533 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และเมื่อหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่
อนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่แล้ว ให ้อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ดําเนินการให้ครบถว้น
ถูกต้องตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรต่อไป 
                    สาระสําคัญของเร่ือง 
                    กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้า
ช้ันที่ 1 บี เพ่ือทําเหมืองแร่ ตามคําขอประทานบัตรที่ 39/2551 ของบรษิัท หินอ่อน จาํกัด ที่จังหวัดสระบุรี ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 ซึ่งพ้ืนที่คําขออยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บี 
ของลุ่มนํ้าป่าสักและเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยบริษัท หนิอ่อน จํากัด ได้ย่ืนคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้
แล้ว โดยพ้ืนที่ไม่เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ไม่เป็นพ้ืนที่ต้องห้ามสําหรับการทําเหมือง ตามระเบียบและ
กฎหมายของส่วนราชการต่าง ๆ การปิดประกาศการขอประทานบัตร ไม่มผีู้ร้องเรียนคัดค้าน รวมท้ังสํานักงาน
เทศบาลตําบลทับกวางได้แจ้งความเห็นชอบในการขอประทานบัตร และคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถลงุหรือแต่งแร่ ได้ให้ความเห็นชอบกับรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 โดยพ้ืนที่คําขอประทานบัตร
เป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการทําเหมือง ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนแม่บท
การบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560– 2564 
 
12. เรื่อง  ความคืบหน้าผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 31 
ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ. 2557 เรื่อง การปฏิรูปทนายความอาสาทนายความขอแรง  และท่ีปรึกษา
กฎหมายของเด็กหรือเยาวชน ครั้งที่ 2 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ ดังน้ี  
  1. รับทราบความคืบหน้าผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
ตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 เรื่อง การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง  
และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชน ครั้งที่ 2  และมอบหมายกระทรวงยุติธรรมประสานงานให้สภา
ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทําแผนการดําเนินการปฏิรูปตามข้อเสนอแนะฯ 
ในเร่ืองดังกล่าว โดยกําหนดกรอบระยะเวลาและรายละเอียดแผนการดําเนินงานของการปฏิรูปเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน ในการผลักดันการดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม 2562 
  2. ให้กระทรวงยุติธรรมประสานสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ือนํารายงานผลการดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าวผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
  3. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 [ เรื่อง รายงานผลการ
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับช่ัวคราว) 
พ.ศ. 2557 เรื่อง การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง  และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชน] จาก 
“...ให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานติดตามผลการดําเนินการและรายงานผลความคืบหน้าการดําเนินการของ
หน่วยงานต่าง ๆ  ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก 6 เดือน...” เป็น  “...ให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานติดตามผลการ
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ดําเนินการและรายงานผลความคืบหน้าการดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR)” 
 
13. เรื่อง การศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพร – ระนอง และ
พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการ
พัฒนาพื้นที่จังหวัดชุมพร  - ระนอง และพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช (การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน) ตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ภายใต้กรอบ
การพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก (2) การพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอัน
ดามัน (3) การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง และ (4) การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ประกอบด้วยโครงการจํานวนรวม 116 
โครงการ กรอบวงเงินปี 2562 – 2565 รวม 106,790.13 ล้านบาท โดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนิน
โครงการและขอรับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบการพัฒนาดังกล่าวต่อไป  
  สําหรับโครงการจําเป็นเร่งด่วน (Quick – win)  ที่ สศช. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นจํานวน 5 โครงการ 
วงเงิน 448.6973 ล้านบาท เห็นควรให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 (เรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท) ในโอกาสแรก หากไม่เพียงพอ ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  
ตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. เรื่องน้ีเป็นผลการดําเนินการตามกรอบแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  
(ประกอบด้วยจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และจังหวัดนครศรีธรรมราช) อย่างย่ังยืน  ซึ่งมี
วัตถุประสงค์จะพัฒนาพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่และเป็นต้นแบบการพัฒนาศูนย์กลางความเจริญ
ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ โดยท่ีผ่านมาในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เมื่อวันที่ 21 
สิงหาคม 2561 ที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบแนวคิดดังกล่าว และมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาเร่งรัด
ดําเนินการและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  
  2. ผลการศึกษาของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนที่ฯ  
พบว่า ควรมีกรอบการพัฒนาใน 4 ด้าน รวมท้ังมีแผนปฏิบัติการการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน 
(Southern Economic Corridor : SEC)  พ.ศ. 2562 – 2565 โดยในส่วนจํานวนโครงการภายใต้กรอบการพัฒนาฯ 
และแผนปฏิบัติการฯ น้ัน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ 
จากเดิม เป็น โครงการทั้งหมดรวม 116 โครงการ วงเงินรวม 106,790.13 ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่ต้องขอรับ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 111 โครงการ วงเงิน  102,418 ล้านบาท (มี 5 โครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้
ก่อนหน้าน้ีแล้ว หรือมีแผนจะใช้จ่ายจากแหล่งเงินอ่ืนที่ไม่ใช่เงินงบประมาณ) ซึ่งในจํานวนดังกล่าวมีโครงการที่เป็น
โครงการจําเป็นเร่งด่วนที่ส่งผลสําคัญต่อการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน  และมีความพร้อม
ดําเนินการได้ทันทีในปีงบประมาณ 2562 (Quick – win)  จํานวน 8 โครงการ วงเงินรวม 2,677.3173 ล้านบาท โดย
มี 5 โครงการ จะขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงมหาดไทย  2 โครงการ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ กระทรวงสาธารณสุข 1 โครงการ และสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 1 โครงการ ทั้งน้ี สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 5 
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โครงการ ที่ขอรับงบกลางฯ) ได้จัดทํารายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงายของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อ
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้ว 
 
14.  เรื่อง การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี 2562 จํานวน 52 รายการ 
จําแนกเป็น 46 สินค้า และ 6 บริการ ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร .)                
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ในคราวประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่              
9 มกราคม 2562  ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนรายการสินค้าและบริการควบคุม โดยสรุปมติที่ประชุมได้  ดังน้ี 
  1. คงรายการสินค้าและบริการควบคุม จํานวน 50 รายการ จําแนกเป็น 45 สินค้า 5 บริการ 
โดยปรับเพิ่มข้อความรายการสินค้าควบคุม จํานวน 1 รายการ คือ ข้าวสาลี ปรับเป็น ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการโรงงาน
อาหารสัตว์มีการนําเข้าข้าวบาร์เลย์มากขึ้น และเพ่ือเป็นการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด กํากับดูแลและบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. ยกเลิกรายการสินค้าควบคุม จํานวน 4 รายการ ดังนี้ 
   2.1 เย่ือกระดาษ เน่ืองจากภาวะการค้าปกติ ราคาค่อนข้างทรงตัว 
   2.2 แบตเตอรี่รถยนต์ เน่ืองจากตลาดมีการแข่งขันสูง ผู้ผลิตมีการพัฒนาสินค้ารุ่นใหม่             
ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง 
   2.3 เม็ดพลาสติก เน่ืองจากมีผู้ผลิตหลายราย ตลาดมีการแข่งขันสูง ไม่มีปัญหาด้านกลไก
ราคา 
   2.4 น้ําตาลทราย  เน่ืองจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคําสั่ง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 
2561 ให้ยกเลิกมาตรา 17 (18) แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 เฉพาะในส่วนของการกําหนด
ราคาขายนํ้าตาลทรายเพ่ือใช้บริโภคในประเทศ ดังน้ัน เพ่ือให้สอดคล้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมที่ประกาศลอยตัว
นํ้าตาลทรายและปล่อยราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาด ตลาดมีการแข่งขันและปัจจุบันสถานการณ์ราคานํ้าตาลทราย
ลดลงสอดคล้องตามกลไกตลาด จึงเห็นควรยกเลิกการกําหนดนํ้าตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม  
  3. เพิ่มรายการสินค้าและบริการควบคุม  
   3.1 เพิ่มรายการสินค้าในหมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ จํานวน 1 รายการ คือ 
เวชภัณฑ์เก่ียวกับการรักษาโรค เพ่ือให้มีการกํากับดูแลให้ครอบคลุมถึงเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จําเป็น
และมีการใช้ในการรักษาพยาบาลเป็นจํานวนมาก เช่น ผ้าพันแผล สายนํ้าเกลือ เข็มฉีดยา เป็นต้น 
   3.2 เพิ่มรายการบริการควบคุมในหมวดบริการ จํานวน 1 รายการ คือ บริการ
รักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอ่ืนของสถานพยาบาลเก่ียวกับการรักษาโรค เน่ืองจากกระทรวง
พาณิชย์ได้รับเรื่องร้องเรียนจากภาคประชาชนเกี่ยวกับปัญหาค่ายาและค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสูงเกินจริง 
   4. เห็นชอบสินค้าและบริการควบคุม ปี 2562 มีจํานวน 52 รายการ จําแนกเป็น 46 สินค้า 6 
บริการ โดยแบ่งเป็น 10 หมวดสินค้า และ 1 หมวดบริการ  
  ทั้งน้ี ให้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาราคายาและเวชภัณฑ์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการ
ทางการแพทย์ และค่าบริการอ่ืนของสถานพยาบาล เพ่ือพิจารณาความพร้อมก่อนที่จะกําหนดมาตรการที่เหมาะสม
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมท้ังพิจารณาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน ประกอบด้วย ตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมบัญชีกลาง 
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์  
 
15. เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต กรณกีารค้าระหว่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐ จากโครงการรับจํานําขา้วและ
การระบายขา้วแบบรัฐต่อรฐั  
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   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอมาตรการป้องกันการทุจริต กรณีการค้าระหว่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐ จากโครงการรับ
จํานําข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไป
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การดําเนินการเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐ จาก
โครงการรับจํานําข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และแนวทางการปฏิบัติงานในการเจรจาและทําสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐของ
กระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้วต่อไป  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานว่า  
  1. นโยบายยกระดับราคาข้าวในช่วงปี 2554 – 2557 ที่ผ่านมาเป็นนโยบายที่ให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ผลิต โดยเข้าไปแทรกแซงกลไกราคาและตลาดอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ในการระบายข้าวของรัฐบาลในขณะนั้น 
ได้กําหนดให้การระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการบิดเบือนวิธีการผิดไป
จากระเบียบวิธีการค้าระหว่างประเทศตามรูปแบบรัฐต่อรัฐ อีกทั้งมีการกล่าวอ้างข้อจํากัดทางการค้าซึ่งเป็นความลับที่
ไม่สามารถเปิดเผยได้ เพ่ือไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อันนําไปสู่การแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ
และเป็นช่องทางของการทุจริตในการบริหารราชการ รวมถึงการปกปิดข้อมูลเพ่ือไม่ให้ได้รับการตรวจสอบ โดยเฉพาะ
รายละเอียดของคู่สัญญา ข้อตกลง และเง่ือนไขต่าง ๆ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศเป็นอย่างมาก  
   2. การทุจริตที่เกิดขึ้นในช้ันการระบายข้าวหรือขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาลซึ่งมีผลต่อเน่ืองมาจาก
การดําเนินนโยบายโครงการรับจํานําหรือรับซื้อข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาลเป็นขั้นตอนการทุจริตที่สําคัญและ
มีวิธีการทุจริตที่ซับซ้อนในหลายขั้นตอนซึ่งสอดประสานกันทั้งระบบ ดังน้ัน เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไป
อย่างครอบคลุมรอบด้าน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเสนอมาตรการป้องกันการทุจริต กรณีการค้าระหว่างประเทศ
แบบรัฐต่อรัฐ จากโครงการรับจํานําข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ดังน้ี 
     ด้านนโยบาย 

สภาพปญัหา ข้อเสนอแนะ 
การแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตร  
ตลาดสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวโดยหลักการแล้ว
รัฐบาลไม่ควรแทรกแซง เน่ืองจากเป็นสินค้าซึ่งกลไก
ตลาดสามารถทํางานได้ดีอยู่แล้ว แต่ยังคงมีสาเหตุบาง
ประการที่รัฐบาลควรเข้าไปแทรกแซง เช่น กรณี
ปริมาณข้าวผลิตที่ผลิตได้ในประเทศมีจํานวนมากส่งผล
ให้อุปทานข้าวเพ่ิมมากขึ้นและราคาข้าวลดลง รัฐจึง
จําเป็นต้องดูดซับอุปทานดังกล่าวโดยการแทรกแซง
ตลาด ส่งผลให้เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ราคาดีขึ้น 
เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การใช้นโยบายดังกล่าวเป็น
การดําเนินการที่ทําให้เกิดการทุจริตและการบิดเบือน
กลไกตลาดจากภาครัฐได้ รวมทั้งอาจเป็นการกระทํา
ผิดข้อตกลงกับพันธสัญญาขององค์การการค้าโลก 
(WTO) ที่ กําหนดไม่ให้มีการอุดหนุนสินค้าเกษตร
ภายในประเทศและการอุดหนุนส่งออก 

1) รั ฐบาลต้องมีนโยบายชัดเจนที่ มุ่ ง เน้น
ช่วยเหลือเกษตรกรโดยจัดให้มีมาตรการหรือ
กลไกที่จะช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและ
คุณภาพสูง สามารถดําเนินการช่วยเหลือสินค้า
เกษตรให้มีราคาสูงขึ้น โดยใช้กลไกของการเพิ่ม
ตลาดและลดต้นทุนการผลิต  
2 )  ก า ร ร ะ บ า ย ข้ า ว แ บ บ รั ฐ ต่ อ รั ฐ  ใ ห้
คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวภายใต้
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว
ดําเนินการเท่าที่จําเป็น ยึดหลักประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน โดย
คํานึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ของนโยบาย
ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาระทางการคลัง 
3) คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการ
ข้าว ควรกําหนดกรอบนโยบายและเป้าหมาย
ของการบริหารจัดการเร่ืองข้าวในแต่ละปีอย่าง
เหมาะสม  

     
 



 

 

 

15 

ด้านการดําเนนิงานของหนว่ยงาน  
สภาพปญัหา ข้อเสนอแนะ 

1. ขั้นตอนก่อนการระบายขา้ว  
 ประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวเป็นบุคคล
ผู้มีส่วนสําคัญที่จะกําหนดให้มีการระบายข้าวแบบรัฐต่อ
รัฐ ซึ่งในช่วงที่มีการทุจริตจากการระบายข้าวแบบรัฐต่อ
รัฐปี 2554 – 2555 ประธานอนุกรรมการฯ ได้แก่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีที่มาจากข้าราชการการเมือง โดย
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบขายข้าวและให้ความ
เห็นชอบในการแก้ไขสัญญาด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาอํานาจ
หน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ แล้วพบว่า ประธานอนุ
กรรมการฯ จําเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้เก่ียวกับสต็อกข้าว
ของรัฐบาล ราคาข้าวของตลาดโลก วิธีการระบายข้าวซึ่ง
จะทําให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อระบบการค้าข้าวของ
ประเทศ ซึ่งข้าราชการประจําย่อมจะเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการข้าว รวมทั้งทักษะการ
บริหารสต็อกข้าวได้ดีกว่าข้าราชการการเมือง 
 ที่ผ่านมาหลายรัฐบาลมักเสนอให้มีการระบายข้าว
แบบรัฐต่อรัฐ โดยให้สาเหตุว่าข้าวมีปริมาณมากเกินไป
ส่งผลให้ต้นทุนในการเก็บรักษาข้าวมีราคาสูงตามไปด้วย
หรือเพ่ือความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ซึ่งไม่พบว่ามี
กฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ เ ก่ียวกับความ
จําเป็นที่จะใช้อ้างเพื่อทําการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐจะ
มีก็เพียงแนวปฏิบัติเท่าน้ัน 

1.1 เห็นควรให้ข้าราชการประจําของ
กระทรวงพาณิชย์ ทําหน้าที่เปน็ประธาน
อนุกรรมการพจิารณาระบายข้าว เพื่อระบาย
ข้าวอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบนโยบายและ
ความรบัผิดชอบที่ชัดเจนของรัฐบาล  
*ปัจจุบันประธานอนุกรรมการพิจารณาระบาย
ข้าวตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
175/2557 เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
พิจารณาระบายข้าว ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 
ได้กําหนดให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็น
ข้าราชการประจํา ทําหน้าที่เป็นประธานอนุ
กรรมการฯ  ดังน้ัน ข้อเสนอแนะในส่วนน้ีจึงเห็น
ควรให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว
มีที่มาจากข้าราชการประจําต่อไป 
1.2) ในการดําเนินการของคณะอนุกรรมการฯ 
ควรจัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ของภาคส่วนที่เก่ียวข้อง และให้มีการเปิดเผย
รายงานประ ชุมคณะอนุกรรมการฯ  ต่อ
สาธารณะ 
1.3) เห็นควรให้กรมการคา้ต่างประเทศ
กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือคู่มือที่
เก่ียวข้องเพื่อใช้อ้างถึงความจําเปน็และความ
เหมาะสมในการกําหนดให้มีการระบายขา้ว
แบบรัฐต่อรัฐ

2. วิธีการระบายข้าว  
วิธีการระบายข้าวของกรมการค้าต่างประเทศมีจํานวน 5 
วิธี ได้แก่ 1) ขายแบบรัฐต่อรัฐ 2) ขายเป็นการทั่วไป 3) 
ขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 4) ขายให้แก่องค์กร 
และ 5) บริจาค ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบาย
ข้าวสามารถคัดเลือกวิธีการระบายข้าวได้หลายรูปแบบ 
ซึ่งในช่วงรัฐบาล ปี 2554 – 2555 คณะอนุกรรมการฯ 
ได้เลือกวิธีการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งสร้างกลไกอัน
นําไปสู่การทุจริตและสร้างความเสียหาย 

เห็นควรให้กรมการค้าต่างประเทศพิจารณา
ระบายข้าวด้วยวิธีอ่ืน ได้แก่ การระบายข้าว
ภายในประเทศให้กับบริษัทเอกชนควรใช้วิธีการ
ประมูลที่โปร่งใสและเปิดเผย แต่ถ้ามีความ
จําเป็นเร่งด่วนอาจประสานกับผู้ประกอบการค้า
ข้าวโดยนํารายช่ือมาจากสมาคมผู้ค้าข้าว ซึ่งต้อง
เป็นผู้ค้าข้าวจริงมิใช่นายหน้าเข้ามาแข่งขัน และ
การส่งเสริมการระบายข้าวในตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าโดยให้ พัฒนาตลาดสินค้นเกษตร
ล่วงหน้าให้เป็นแหล่งสําคัญของการระบายข้าว

3. ขั้นตอนการพิจารณาสญัญาก่อนลงนามในสญัญาระบายขา้วแบบรฐัต่อรัฐ  
 การดําเนินการที่ผ่านมามีการแก้ไขสัญญาการค้า
ระหว่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐเพ่ือประโยชน์ของผู้ซื้อ 
โดยเฉพาะการแก้ไขสัญญาเพ่ิมชนิดและปริมาณข้าว ซึ่ง
ถือเป็นสาระสําคัญนอกขอบเขตของสัญญาและมีผล
เสมือนหน่ึงเป็นการสัญญาฉบับใหม่ที่ควรต้องมีการ

ให้กรมการค้ า ต่างประเทศจัดทําสัญญา
มาตรฐานเก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศแบบ
รัฐต่อรัฐ (Standard Contract) โดยคํานึงถึง
การตรวจสอบคู่สัญญาเก่ียวกับสถานะการเป็น
ตัวแทนของรัฐบาลกลางการส่งมอบข้าว การ
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เจรจาใหม่อย่างรอบคอบรัดกุมบนเ ง่ือนไขที่ เ กิด
ประโยชน์แก่ประเทศชาติและทําเป็นสัญญาฉบับใหม่ 
 การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเง่ือนไขของสัญญาซื้อ
ขายข้าว จากเงือนไขเดิม คือ Free on Board : FOB 
(สัญญาซื้อขายที่มีการกําหนดราคาสินค้ารวมค่าใช้จ่าย 
ต่าง ๆ เก่ียวกับสินค้าจนกระทั่งขนสินค้าขึ้นบนระวาง
เรือ) หรือ Cost Insurance and Freight : CIF (สัญญา
ซื้อขายที่มีการกําหนดราคาสินค้า โดยรวมค่าระวาง
ขนส่งสินค้าและค่าเบ้ียประกันภัยไว้ด้วย) เป็นการส่ง
มอบข้าวแบบหน้าคลังสินค้า (Ex Warehouse) ทําให้
กลุ่มบุคคลผู้กระทําทุจริตที่มีอํานาจเก่ียวข้องกับการ
ระบายข้าวสามารถแอบนําข้าวที่ส่งมอบกันหน้าโกดัง
สินค้าออกไปขายเวียนภายในประเทศได้ แต่หากเป็น
การซื้อขายข้าวแบบ FOB หรือ CIF จะสามารถยืนยันได้
ว่าข้าวจะถูกส่งออกไปต่างประเทศ 
 ข้อตกลงเรื่องการชําระราคาข้าวโดยใช้แคชเชียร์เช็ค
จะทําให้เกิดช่องทางในการชําระเงินโดยการออกเช็ค
ภายในประเทศได้ ซึ่งขัดกับหลักการทั่วไปของการค้า
ระหว่างประเทศ ที่นิยมการชําระเงินแบบ Letter of 
Credit (L/C) เพราะเป็นวิธีที่สามารถตรวจสอบได้ว่า
สินค้าถูกส่งไปยังต่างประเทศจริง 
 ราคาข้าวเป็นข้อตกลงหน่ึงของสัญญาซื้อขายข้าว
แบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งที่ผ่านมามีการตกลงราคาขายข้าวตาม 
“ราคามิตรภาพ” ส่งผลให้รัฐบาลขาดทุนจากการขาย
ข้าว เน่ืองจากรัฐบาลรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรใน
ราคาตันละ 15,000 – 20,000 บาท แต่เมื่อระบายข้าว
แบบรัฐต่อรัฐ กลับขายในราคามิตรภาพ (ประมาณตันละ 
10,000 – 12,000 บาท) จึงนําไปสู่ความเสียหายแก่
งบประมาณแผ่นดินหรือภาษีประชาชนเป็นจํานวนมาก

ชํ า ร ะ เ งิ น  แ ล ะ ร า ค า ข้ า ว  ม า พิ จ า รณ า
ประกอบการจัดทําสัญญาดังกล่าวด้วย ดังน้ี   
3.1 คู่สัญญาของรัฐ ต้องเป็นรัฐบาลกลางหรือ
ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ดําเนินการแทนรัฐบาลกลางเท่าน้ัน  
3.2 วิธีการส่งมอบข้าว ไม่ควรส่งมอบข้าวแบบ
หน้าคลังสินค้า (Ex Warehouse) และควร
กําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือให้มีการส่งออกไป
ต่างประเทศจริง  
3.3 วิธีการชําระเงิน ควรชําระเงินค่าข้าวผ่าน
ธนาคารโดยวิธี Letter of Credit (L/C) 
3.4 ราคาข้าว ไม่ควรกําหนดราคามิตรภาพหรือ
ราคาที่ตํ่ากว่าราคาตลาด  
รวมท้ัง กําหนดหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขเก่ียวกับ
การแก้ไขสัญญาการค้าระหว่างประเทศแบบรัฐ
ต่อรัฐ โดยอาจดําเนินการร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) และสํานักงานอัยการสูงสุด 
(อส.)  

4. การเปิดเผยข้อมูลการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐให้สาธารณชนรับทราบ  
การระบายข้าวจากสต็อกรัฐบาลโดยวิธีการซื้อขายข้าว
แบบรัฐต่อรัฐตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือกของ
รัฐบาลที่ผ่านมาเป็นไปในลักษณะปกปิดข้อมูลข่าวสาร 
ซึ่งส่อให้เห็นว่าเป็นการดําเนินการที่ไม่มีความโปร่งใส่ 
ขัดกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้เหตุผล
ว่าการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐไม่สามารถเปิดเผย
ต่อสาธารณชนได้ เพราะต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะประเทศผู้ซื้อที่ไม่ต้องการให้
เปิดเผยข้อมูลเน่ืองจากเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวสูงเป็น
ข้อมูลด้านความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศผู้ซื้อ

เห็นควรให้กรมการค้าต่างประเทศเปิดเผย
สัญญาการค้าระหว่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐทั้ง
ฉบับ  แต่หากกรมการค้าต่างประเทศไม่สามารถ
เปิดเผยสัญญาทั้งฉบับได้ ควรเปิดเผยข้อมูล
บางส่วนของสัญญาฯ เช่น ปริมาณข้าว ชนิดของ
ข้าว ราคาข้าว วิธีการส่งมอบข้าว และการชําระ
เงิน เป็นต้น พร้อมทั้งจัดทําคู่มือเผยแพร่ให้
ประชาชนได้รับทราบสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าว เพ่ือให้ร่วมกันตรวจสอบการ
บริหารงานของภาครฐั
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ต่างประเทศ 
 
16.  เรื่อง  ขออนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย – 
เวียดนาม (JCBC) ครั้งที่ 3 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความ
ร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission on Bilateral Cooperation: JCBC)  ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 3  และเห็นชอบ
ให้คณะผู้แทนไทยหารือกับฝ่ายเวียดนามตามประเด็นที่อยู่ในกรอบการหารือเพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ของฝ่ายไทย
และการส่งเสริมความสัมพันธ์กับเวียดนาม และเมื่อได้จัดทําบันทึกการประชุมแล้ว กระทรวงการต่างประเทศ จะ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ 
                  สาระสําคัญของเร่ือง 
                  คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย – เวียดนาม ได้มีการหารือร่วมกันมาอย่าง
ต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2556 เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีในประเด็นต่าง ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายจะดําเนินการ
ร่วมกัน โดยกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission 
on Bilateral Cooperation: JCBC)  ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 ที่
กรุงเทพมหานคร น้ัน  ทั้งสองฝ่ายจะหารือเก่ียวกับประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ ที่ได้มีการดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง 
รวม 12 ด้าน ให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน เช่น ด้านการเมือง ด้านการทหารและความมั่นคง ด้านกฎหมาย ด้านการค้าและ
การลงทุน ด้านความเช่ือมโยง (การคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ) ด้านการท่องเที่ยว และด้าน
แรงงาน รวมทั้งจะมีการหารือเก่ียวกับความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศด้วย นอกจากน้ี ทั้งสองฝ่าย
จะมีการหารือในประเด็นความร่วมมือซึ่งเพ่ิมเติมจากการประชุมฯ ครั้งที่ผ่านมาใน 3 ประเด็นหลักให้ชัดเจนย่ิงขึ้น
ด้วย ดังน้ี (1) การส่งเสริมและแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพ่ือป้องกันและต่อต้านการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU) (2) การขยายความร่วมมือ
ด้านการเกษตร โดยจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการผลิตข้าว การวิจัย และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน 
ซึ่งรวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) และ (3) ความร่วมมือทาง
วิชาการและการพัฒนาอย่างย่ังยืนในสาขาต่าง ๆ  เช่น สาขาเกษตร สาธารณสุข และการศึกษา 
                   ทั้งน้ี เมื่อการประชุมฯ แล้วเสร็จ กระทรวงการต่างประเทศจะจัดทําบันทึกการประชุมดังกล่าว  
(ไม่มีการลงนาม) เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
17.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาแสดงเจตจํานงระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงคมนาคมภายใต้รัฐมนตรีว่าการแห่งรัฐว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านของระบบนิเวศน์และการพัฒนาสังคมแห่ง
สาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าด้วยความร่วมมือในสาขาคมนาคมขนส่ง 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี 
                   1. เห็นชอบร่างปฏิญญาแสดงเจตจํานงระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงคมนาคมภายใต้รัฐมนตรีว่าการแห่งรัฐว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านของระบบนิเวศน์และการพัฒนาสังคมแห่ง
สาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าด้วยความร่วมมือในสาขาคมนาคมขนส่ง 
                   2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย สําหรับ
การลงนามดังกล่าว โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสําหรับการลงนามดังกล่าว  ทั้งน้ี คค. ยังไม่มีกําหนดวันที่
จะมีการลงนามในร่างปฏิญญาแสดงเจตจํานงฯ แต่จะได้ประสานงานกับสาธารณรัฐฝร่ังเศสเพ่ือเร่งรัดให้มีการลงนาม
ได้โดยเร็วต่อไป 
                   ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ไทยและไม่ขัดต่อหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไปแล้ว กระทรวงคมนาคมต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
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ภายหลัง พร้อมช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศ) 
                   สาระสําคัญของร่างปฏิญญาฯ เป็นการกําหนดกรอบความร่วมมือในการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการคมนาคมสาขาต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งระบบราง การขนส่งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ และยัง
รวมถึงการขนส่งมวลชนในเมืองและการขนส่งด้วยเทคโนโลยีสะอาดด้วย โดยท้ังประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส
จะจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ตามขอบเขตความร่วมมือ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เช่ียวชาญ การเยือนของ
เจ้าหน้าที่และผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคระดับสูง การจัดสัมมนาและการประชุมร่วมกัน 
 
18.  เรื่อง  ร่างบันทึกความตกลงระหว่างสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความตกลงระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Development Programme: UNDP) และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) (Standard Letter of Agreement: LOA) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามการมีส่วนร่วมที่
ประเทศกําหนดด้านการเปล่ียนแปลงสภาภูมิอากาศ ภายหลังปี ค.ศ. 2020: การสร้างความย่ังยืนผ่านกลไกทาง
การเงินเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย [Nationally Determined Contribution (NDC) 
Support Project: Delivering Sustainability through Climate Finance Actions in Thailand]  (โครงการ 
NDC)  พร้อมทั้ง อนุมัติให้เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความตกลงฯ เพ่ือดําเนินโครงการ NDC ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่
ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อม
ทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)             
                   สาระสําคัญของร่างความตกลงฯ เป็นการกําหนดเรื่องการให้การสนับสนุนโครงการ NDC เช่น 
สนับสนุนสําหรับความช่วยเหลือตามที่ได้กําหนดไว้ในเอกสารโครงการ NDC (ความช่วยเหลือเชิงวิชาการ การอํานวย
ความสะดวกในการจัดประชุมหรือการฝึกอบรม การตีพิมพ์รายงานการวิเคราะห์ ฯลฯ) สนับสนุนการให้งบประมาณ
ช่วยเหลือ จํานวน 931,500 ดอลลาร์สหรัฐ สําหรับการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2563 เป็นต้น 
สําหรับโครงการ NDC มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนประเทศไทยให้สามารถดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศให้บรรลุเป้าหมายได้ตามแนวทางการมีส่วนร่วมที่ประเทศกําหนด (การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
ร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2573 ความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันกําหนดรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ตามกรอบที่กําหนดไว้ในเอกสาร
โครงการ NDC  เช่น พัฒนาแนวทางการจัดทํางบประมาณของภาครัฐให้สนับสนุนการดําเนินงานเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ร่วมกับภาคเอกชนเพ่ือพิจารณาแนวทางเกี่ยวกับ
การลดก๊าซเรือนกระจกในภาคเอกชน 
 
19.  เรื่อง  แผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ําโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 
2565) : กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม 
                    คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงยุติธรรม เสนอ ดังน้ี 
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            1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการร่วมแม่นํ้าโขงปลอดภัยเพ่ือการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2562 - 2565) : ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) ราชอาณาจักรไทย (ไทย) และสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม (เวียดนาม) 
            2. เห็นชอบให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ในฐานะตัวแทน
ประเทศไทย จัดทําคําขอรายจ่ายงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณภายในประเทศและต่างประเทศ ในการ
ดําเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการร่วมแม่นํ้าโขงปลอดภัยเพ่ือการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 
4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) : กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม โดยยกเว้นการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาคณะรัฐมนตรี เน่ืองจาก
ปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติและอยู่ในกรอบนโยบายของฝ่ายความมั่นคง และแผนปฏิบัติการร่วมดังกล่าว มี
ความเร่งด่วนมาก จะต้องเร่ิมปฏิบัติการในห้วงเดือนมกราคม 2562 
            ทั้งน้ี ให้กระทรวงยุติธรรม (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2565 ให้กระทรวงยุติธรรม (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) ดําเนินการตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ 
            โดยเมื่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในส่วนที่เก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติการร่วมแม่นํ้าโขง
ปลอดภัยเพ่ือการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) : กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา 
ไทย เวียดนาม ประกาศใช้แล้ว ให้กระทรวงยุติธรรม (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) 
พิจารณาปรับแผนปฏิบัติการร่วมแม่นํ้าโขงปลอดภัยเพ่ือการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปีฯ ให้สอดคล้อง
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติต่อไปด้วย 
                   สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการร่วมฯ ระยะ 4 ปี เป็นการกําหนดทิศทางความร่วมมือแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนที่สามเหล่ียมทองคําร่วมกันเป็นระยะ 4 ปี โดยใช้ยุทธศาสตร์การผนึกกําลังของสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ 
ในการปิดล้อมพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองคําและกําหนดมาตรการดําเนินการ 7 ประการ ได้แก่ (1) การสกัดก้ันควบคุม            
สารต้ังต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด (2) การสกัดก้ันเส้นทางลําเลียงยาเสพติด (3) การสกัดก้ันพ้ืนที่เสี่ยง
ตามแนวชายแดน (4) การปราบปรามเครือข่ายการผลิตและค้ายาเสพติด (5) การสกัดก้ันยาเสพติดตามลําแม่นํ้าโขง 
(6) การสนับสนุนมาตรการและความช่วยเหลือ และ (7) การพัฒนาศูนย์ประสานงานแม่นํ้าโขงปลอดภัยและการ
พัฒนาระบบ 
 
20.  เรื่อง  ร่างกรอบเจรจากรณีการจัดทําตารางข้อผูกพันภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ของสหภาพยุโรป 
และสหราชอาณาจักร อันเป็นผลเนื่องมาจากการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร 
(Brexit) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างกรอบเจรจากรณีการจัดทําตารางข้อผูกพันภายใต้องค์การการค้า
โลก (WTO) ของสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร อันเป็นผลเน่ืองมาจากการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรป
ของสหราชอาณาจักร (Brexit) เพ่ือที่กรทรวงพาณิชย์จะได้ใช้เป็นแนวทางในการเจรจาร่วมกับสหภาพยุโรปและ 
สหราชอาณาจักรต่อไป ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ เสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   1. ตามแนวทางปฏิบัติภายใต้องค์การการค้าโลก ข้อ XXVIII ของ GATT 1994 กําหนดให้สมาชิกที่
ต้องการแก้ไขหรือถอนข้อผูกพันในตารางพันธกรณี จะต้องเจรจาและตกลงกับประเทศสมาชิกที่เก่ียวข้องก่อนที่จะ
ขอรับการรับรองตารางพันธกรณีที่ได้ผ่านการเจรจากับสมาชิกที่เก่ียวข้องแล้วจากสมาชิก WTO ทั้งหมดจึงจะถือว่า
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ตารางพันธกรณีน้ันเป็นตารางพันธกรณีที่แนบท้ายความตกลงว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement 
on Tariff and Trade – GATT 1994) อย่างสมบูรณ์ 
                   2. การขอแก้ไขข้อผูกพันในตารางพันธกรณีของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรจะส่งผลกระทบ
ต่อสินค้าที่ไทยได้รับการจัดสรรโควตารายประเทศ (Country Specific – Quota - CSQ) รวมถึงสินค้าโควตาภาษี
รายการอ่ืน ๆ ที่ไทยมีการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรอย่างมีนัยสําคัญ โดยสหภาพยุโรปและ            
สหราชอาณาจักรมีข้อเสนอในการปรับปรุงปริมาณโควตาภาษีเน่ืองจากการออกจากสมาชิกภาพของสหราชอาณาจักร 
จะส่งผลให้สหภาพยุโรปคงเหลือสมาชิก 27 ประเทศ จากเดิม 28 ประเทศ จึงจําเป็นต้องมีการปรับข้อผูกพันปริมาณ
โควตาภาษีโดยการแบ่งสัดส่วนโควตาภาษีระหว่างสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร โดยใช้หลักการคือ สหภาพ
ยุโรป ( 27 ประเทศ) = สหภาพยุโรป ( 28 ประเทศ) – สหราชอาณาจักร 
                   3. เน่ืองจากท่ีผ่านมา สหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกภาพสหภาพยุโรปที่สินค้ามีการเคลื่อนย้ายสินค้า
โดยเสรี (free circulation) ระหว่างกัน ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อเสนอการแบ่งสัดส่วนโควตาไม่สะท้อนต่อการนําเข้าที่
แท้จริงของสินค้าที่เข้าสู่สหภาพยุโรป และที่เข้าสู่สหราชอาณาจักร ดังน้ัน ไทยจึงต้องเข้าร่วมการเจรจาการขอแบ่ง
สัดส่วนโควตาเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ในการส่งออกของไทยไปยังสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร 
                   4. กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทําร่างกรอบการเจรจากรณีการจัดทําตารางข้อผูกพันภายใต้องค์การการค้า
โลก (WTO) ของสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร อันเป็นผลเน่ืองมาจากการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรป
ของสหราชอาณาจักร (Brexit) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเจรจากับสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร โดยมี
สาระสําคัญ คือ เจรจาเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์โดยรวมที่ไทยจะได้รับหลังจากสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป
ไม่น้อยไปกว่าที่ไทยเคยได้รับโดยรวมเมื่อครั้งสหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป 
 
21.  เรื่อง  การเข้าร่วมร่างแถลงการณ์ร่วมการเริ่มเจรจาจัดทําความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ WTO 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเข้าร่วมของไทยในร่างแถลงการณ์ร่วมการเริ่มเจรจาจัดทําความตกลง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ WTO (Joint Statement on Electronic Commerce) ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ 
เสนอ 
                   สาระสําคัญ 
                   ในช่วงการประชุมรัฐมนตรี WTO อย่างไม่เป็นทางการ (Informal WTO Ministerial Gathering: 
IMG) จะมีการประกาศแถลงการณ์ร่วมการเริ่มเจรจาจัดทําความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ WTO ของ
รัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในระดับนโยบายสําหรับการเจรจาความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
อนาคต ทั้งน้ี ผลจากการประชุมจะเป็นเอกสารท่ีไม่มีการลงนามและจะไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ โดยมีเน้ือหา ดังน้ี 
                   “ รัฐมนตรีในฐานะตัวแทนของสมาชิกองค์การการค้าโลก (ดับบิวทีโอ) ดังต่อไปน้ี... 
                   ยินดีกับความก้าวหน้าที่จะนําไปสู่การเจรจาเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้ังแต่ในช่วงการประชุมระดับ
รัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ 11 ณ กรุงบัวโนสไอเรส 
                   เรายืนยันเจตนารมณ์ในการเริ่มการเจรจาขององค์การการค้าโลกเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่
เก่ียวข้องกับการค้า 
                   เราจะพยายามบรรลุผลลัพธ์ที่มีมาตรฐานสูงบนพ้ืนฐานของความตกลงที่มีอยู่ภายใต้องค์การการค้า
โลกและกรอบการทํางานโดยการเข้าร่วมของสมาชิกองค์การการค้าโลกจํานวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
                   เราตระหนักและคํานึงถึงโอกาสและความท้าทายที่มีลักษณะเฉพาะท่ีเผชิญโดยประเทศสมาชิก 
รวมทั้งประเทศกําลังพัฒนา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ตลอดจนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยที่
เก่ียวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
                   เราจะสนับสนุนให้สมาชิกองค์การการค้าโลกทุกประเทศเข้าร่วมเพ่ือเพ่ิมพูนผลประโยชน์ของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้ประกอบการ และเศรษฐกิจโลก” 
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                   ทั้งน้ี ประเทศสมาชิก WTO จะร่วมกันรับรองแถลงการณ์ร่วมการเริ่มเจรจาจัดทําความตกลงพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ WTO ในช่วงการประชุมรัฐมนตรี WTO อย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ 
เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส 
 

แต่งต้ัง 
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
(กระทรวงสาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ  
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  
   1. นายเกียรติศักด์ิ ราชบริรักษ์ นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงาน
อายุรกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561   
   2. นางสุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์ นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม)              
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารง
ตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2561   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง การพิจารณาแต่งต้ังเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอแต่งต้ัง               
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดํารงตําแหน่ง 
เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง
เป็นต้นไป เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ  
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง
ย่ังยืน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เสนอแต่งต้ัง              
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (กทพ.) แทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 22 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ัง             
นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก แทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 22 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เสนอ 
ดังน้ี  
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  1. แต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณา ศรีวนิชย์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ใน
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา แทนตําแหน่งที่ว่างลง และกําหนดให้มีที่มาจากภาค
วิชาการ ตามนัยมาตรา 21 (2) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561   
   2. ปรับปรุงที่มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้ังประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ลงวันที่               
18 กรกฎาคม 2561 เพ่ือให้มีที่มาจากภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภาคละสองคน ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหน่ึงคน ตามนัยมาตรา 21 (2) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ. 2561 จํานวน 2 คน ได้แก่  (1) รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ เดิม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาค
วิชาการ ปรับปรุงเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม (2) นายภัทระ คําพิทักษ์ เดิม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคประชาสังคม ปรับปรุงเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน  
    ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 22 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  
 
27. เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
จํานวน 2 ราย ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน่งหน่ึงปีในวันที่ 22 มกราคม 2562 และในวันที่ 23 มกราคม 2562 
ตามลําดับ คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ โดยลําดับที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 23 มกราคม 2562 และลําดับที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 
24 มกราคม 2562 ดังน้ี  
  1. นายพันธ์ศักด์ิ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม อยู่ใน
บังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
   2. นายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในบังคับบัญชารัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงศึกษาธิการ  
  
28. เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้ นายอดินันท์ ปากบารา 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน่งหน่ึงปี ในวันที่ 23 มกราคม 2562 คงอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ ต้ังแต่วันที่ 24 มกราคม 2562  
 
29. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวม 14 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสี่ปี ดังน้ี  
  1. ศาสตราจารย์ประสาท สบืค้า     ประธานกรรมการ  
  2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  4. รองศาตราจารย์บัณฑิต ทิพากร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  5. ศาสตราจารย์ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  6. รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ ภัทรนรากุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  8. ศาสตราจารย์ศันสนีย์ ไชยโรจน์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  9. ศาสตราจารย์สมชาย วงศ์วิเศษ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  10. ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  11. รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
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   12. รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา   กรรมการผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  13. รองศาสตราจารย์ประสบศรี อ้ึงถาวร   กรรมการผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพ  
  14. นายธนู กุลชล     กรรมการผูแ้ทนองค์กรเอกชน   
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 22 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  
 
30. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง รวม 7 ตําแหน่ง ดังน้ี  
  1. นายพิศักด์ิ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวงชนบท 
ไปดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ไปดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
   3. นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ไปดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
  4. นางสาวกอบกุล โมทนา ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ (นักวิชาการขนส่ง
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ไปดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
  5. นางสาวดุจดาว เจริญผล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก (นักวิชาการขนส่ง
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ไปดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง   
  6. นายวิทยา ยาม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางนํ้า (นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงานปลัดกระทรวง ไปดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   7. นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
ไปดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (นักบริหารระดับสงู) กรมทางหลวงชนบท  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

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


