
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135                          1 
ที ่ กษ 0401.4/85                                        วันที ่ 30  มกราคม  2562                                 1 

เรือ่ง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562                                               1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที ่6 เรือ่ง ร่างระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. .... 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 

เงินทดรองราชการพ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ 
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบฯ เป็นการปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ  
พ.ศ. 2547 เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถนําเงินทดรองราชการใช้ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการ
ปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment รวมทั้งแก้ไขถ้อยคําหรือความ 
ที่ยังไม่ชัดเจนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตลอดจนได้นําข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น 
มาปรับปรุงร่างระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
วาระที่ 7 เรื่อง ร่างระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงนิทดรองราชการของสว่นราชการใน 

ต่างประเทศ พ.ศ. ....  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 

เงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน  
แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
  1. ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ             
พ.ศ. 2550  
   2. กําหนดให้ส่วนราชการมีเงินทดรองราชการเพ่ือทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในต่างประเทศ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ตามจํานวนที่ได้รับอนุญาต
จากกระทรวงการคลัง และตามงบประมาณรายจ่ายดังต่อไปน้ี  
      2.1 งบบุคลากร เฉพาะค่าจ้างช่ัวคราว และเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับข้าราชการซึ่งมีตําแหน่ง
หน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.)  
      2.2 งบดําเนินงาน  
      2.3 งบเงินอุดหนุน  
      2.4 งบอ่ืนที่จ่ายในลักษณะเช่นเดียวกับ (ข้อ 2.1, 2.2, 2.3)  
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  3. การขอมีเงินทดรองราชการ ให้ส่วนราชการขอทําความตกลงกับ กค. ก่อนวันเริ่มต้น
ปีงบประมาณใหม่ไม่น้อยกว่า 60 วัน  
  4. กําหนดให้เมื่อ กค. อนุญาตให้ส่วนราชการมีเงินทดรองราชการเพ่ือทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในต่างประเทศแล้ว ให้ส่วนราชการเบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ
สําหรับซื้อเงินตราต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ เพ่ือโอนให้แก่ส่วนราชการในต่างประเทศ โดยส่วนราชการ 
ต้องกระทําให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่  
  5. กําหนดให้เมื่อส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณใหม่ตามที่ได้รับ
จัดสรรแล้ว ให้ดําเนินการเบิกเงินงบประมาณโดยวิธีเบิกหักผลักส่งเพ่ือชดใช้คืนเงินทดรองราชการ ทั้งหมดภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ได้รับเงินงบประมาณ  
  6. กําหนดให้วิธีปฏิบัติอ่ืนใดที่เก่ียวกับเงินทดรองราชการที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบน้ีให้ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการน้ัน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
วาระที่ 8 เรื่อง ร่างระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการนําเงนิส่งคลงั พ.ศ. ....  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบการเบิกเงินจากคลัง  

การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้
รับข้อสังเกตของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญไปประกอบการพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
  เป็นการปรับปรุงระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
นําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เก่ียวกับงานด้านการเงินการคลังในเรื่องการเบิกเงินจากคลัง  
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง ตลอดจนกําหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment รวมทั้ง
แก้ไขข้อกําหนดที่เก่ียวกับการใช้งานในระบบ GFMIS เพ่ือรองรับการปรับปรุงระบบ New GFMIS Thai และแก้ไข
ถ้อยคําหรือความที่ยังไม่ชัดเจนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตลอดจนได้นําข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการรับฟัง
ความคิดเห็นมาปรับปรุงร่างระเบียบการเบิกเงินจากคลังฯ ให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 17 เรื่อง ขออนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

ภาคใต้ปี 2560 เพิ่มเติม  
สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 

ขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ปี 2560 เพ่ิมเติม จากที่คณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 อนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  
กรอบวงเงิน 3,136,.735 ล้านบาท เป็น 3,211.048 ล้านบาท เพ่ิมเติมอีก 74.313 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
ที่กระทรวงการคลัง  (กค.) อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 
2562 เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ปี 2560 ครัวเรือนละ 3,000 บาท  
รวมทั้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดการขอรับการจัดสรรงบประมาณ และประสานงานกับ 
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ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพ่ือเร่งรัดการโอนเงินให้เกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือโดยเร็ว ตาม
ความเห็นสํานักงบประมาณ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  วาระที่ 21 เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอดังน้ี 

 1. รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 
  2. ให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสําคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
อย่างเคร่งครัด รวมท้ังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการดําเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  3. ให้หน่วยงานที่กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ 
      3.1 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดําเนินการ  
      3.2 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) มีบทบาทหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการยกระดับผลการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
ด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
      3.3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) มีบทบาทหน้าที่ในการ
ให้ข้อเสนอแนะด้านส่งเสริมการยกระดับผลการประเมิน โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีมีการรายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐควบคู่กับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
      ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณในการดําเนินการใด ๆ ให้ดําเนินการปรับเปลี่ยน
งบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้ในการดําเนินการไปพลางก่อน และให้จัดทําคําขอ
จัดต้ังงบประมาณแบบบูรณาการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยให้สํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดําเนินการ
เน่ืองจากเป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล  และขอความร่วมมือสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติและหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณไป
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป   
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  วาระที่  23 เรื่ อง  ขอให้คณะรั ฐมนตรีมี มติ เกี่ ย วกับแนวทางปฏิบั ติ ในการ เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 
  สาระสําคัญ  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(สํานักงาน ก.ก.ต.) เสนอแนวทางปฏิบัติในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกต้ังทั่วไป ดังน้ี 
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  สํานักงาน ก.ก.ต. เสนอว่า คณะกรรมการการเลือกต้ังได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาและมีมติเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยให้กระทรวง ทบวง 
กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ 
และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ให้การดําเนินงานการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ดังน้ี 
  1. กําชับให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดถือปฏิบัติตามแนวทาง 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 ในการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  อน่ึง แนวทางมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้
ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร รวม 2 มติ ได้แก่ 
  1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543 [เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติ
ในการเลือกต้ัง] 
  2) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2550 [เรื่อง สรุปผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี
และคณะกรรมการการเลือกต้ัง]  
  2. ให้การสนับสนุนสถานที่เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  3. ให้การสนับสนุนการดําเนินงานในการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเก่ียวกับการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านทางสื่อต่าง ๆ ของรัฐ ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หอกระจายข่าว และเสียงตามสาย 
  4. เห็นชอบในหลักการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ
สนับสนุนการเลือกต้ังได้ตามความเหมาะสม 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  วาระที่ 24 เรื่อง การดําเนินการตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงานประมงทะเลเพิ่มเติม 
  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี 
                    1. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยใช้อํานาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  
พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามา 
ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสําหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถมาย่ืนคําขอรับ
หนังสือคนประจําเรือเพ่ืออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและทํางานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล  
ให้ครอบคลุมคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร ภายหลังวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2562 และขยายระยะเวลาการดําเนินการขอหนังสือคนประจําเรือ จัดทําทะเบียนประวัติ หรือบัตร
ประจําตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ออกไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 
                    2. ขยายระยะเวลาเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือจัดทําทะเบียนประวัติและออกหนังสือ 
คนประจําเรือ ออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 
                    3. ให้กระทรวงการต่างประเทศ มอบอํานาจในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว  
(Non - Immigrant) รหัส L – A ให้กับสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ในการดําเนินการตรวจลงตราให้กับ 
แรงงานต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล ที่ได้รับ
หนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 6 ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. .... กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โดย สํานักบริหารกลาง

7 ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. .... โดย สํานักบริหารกลาง
8 ร่างระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. .... โดย สํานักบริหารกลาง

เศรษฐกิจ-สังคม 17 ขออนุมัติงบกลางเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาคใต้ปี 2560 เพ่ิมเติม 
21 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ของหน่วยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
23 ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกต้ัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกต้ังท่ัวไป
24 การดําเนินการตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว เพ่ือแก้ไขปัญหา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การขาดแคลนแรงงานประมงทะเลเพ่ิมเติม

แต่งตั้ง 39 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                       เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 
 
  วันน้ี (29 มกราคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
1.        เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(เก่ียวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) 

  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  5. เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบําเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการ 
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ 
เน่ืองในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  

  6. เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. .... 
7.        เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการใน         

ต่างประเทศ พ.ศ. ....  
8.        เรื่อง  ร่างระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ....  
9         เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ต้ังโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบใน   

ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
10.       เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามต้ังหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้น

เสริมคอนกรีตหรือเหล็กแท่งเล็กสําหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ทุกขนาด  
ทุกท้องที่ ในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

 
เศรษฐกิจ- สังคม 

11.       เรื่อง  มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ครั้งที่ 3/2561 ครั้งที่   
4/2561 และคร้ังที่ 5/2561 

12.       เรื่อง  ขออนุมัติโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ของกรมการขนส่งทาง
บก 

13.       เรื่อง  โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ (โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ) 
14.       เรื่อง   โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้นํ้า  115 เควี  เพ่ือทดแทนและเพ่ิมความสามารถใน

การจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
15.       เรื่อง โครงการเพ่ือการพัฒนาปี 2561 ของการประปาส่วนภูมิภาค 
16.       เรื่อง ขอความเห็นชอบการดําเนินงานโครงการศูนย์การเรียนสําหรับเด็กในโรงพยาบาล 

ช่วงที่ 3 ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566) 
17.       เรื่อง  ขออนุมัติงบกลางเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ปี 

2560 เพ่ิมเติม  
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18.       เรื่อง  การกู้ยืมเงินโดยการออกพันธบัตรเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีของสํานักงานความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1  

19.       เรื่อง  การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทราย
ขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2561/2562  

20.       เรื่อง  ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บี เพ่ือทําเหมืองแร่ของบริษัท ศิลา
อารี จํากัด และห้างหุ้นส่วนจํากัด วังศิลา ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  

21.       เรื่อง  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

22.       เรื่อง รายงานผลการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก 
Doing Business 2019 และการขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ (Doing Business) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 

23.             เรื่อง  ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นการเลือกต้ังทั่วไป 

24.       เรื่อง  การดําเนินการตามมาตรการเร่งด่วนช่ัวคราว เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงานประมงทะเลเพ่ิมเติม 

25.       เรื่อง  ขอเข้าใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนหนองจิก ท้องที่ตําบล 
ตุยง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

 

ต่างประเทศ 
                                         26.      เรื่อง   การเสนอเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 14 

27.      เรื่อง   การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับสหพันธ์สภากาชาดและ 
สภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ 

28.           เรื่อง   การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. 2562 – 2566 
29.     เรื่อง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวง

สาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยา 
30.     เรื่อง ขอความเห็นชอบเอกสาร Comprehensive Framework on Enhancing 

Trade and Economic Partnership between the Government of the 
Kingdom of Thailand and the Government of the People’s Republic 
of China 

 
แต่งต้ัง 

31.      เรื่อง   การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงยุติธรรม) 

32.      เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
33.      เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านการ

บริหารธุรกิจ) 
34.      เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
35.      เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ 
36.      เรื่อง การแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ และบุคคลอ่ืนที่มีความ

เก่ียวข้องกับการผังเมืองเป็นกรรมการในคณะกรรมการผังเมือง 
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37.      เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
หอภาพยนตร์ 

38.      เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แทนตําแหน่ง
ที่ว่าง 

39.      เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ 29 มกราคม 2562) 
ด้วยการสแกน QR Code 

 
 
 
 
 
 

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

 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (เก่ียวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบคุคลเพื่อ
แต่งต้ังเปน็กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอ  และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้มีคณะกรรมการ กสทช. จํานวน 7 คน ซึ่งแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้าน
กิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์ ด้านกิจการโทรคมนาคม ด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ 
และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยให้การกําหนดจํานวนผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้านใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด (เดิมกําหนดให้มีจํานวนด้านละหน่ึงคน)  
   2. แก้ไขรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ กสทช.  
เช่น เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผูบ้ริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน  
ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
หรือกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น  
  3. แก้ไขเพิ่มเติมผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพ่ือเป็นกรรมการ กสทช. เช่น รับราชการหรือเคยรับ
ราชการในตําแหน่งไม่ตํ่ากว่ารองอธิบดีผู้พิพากษา รองอธิบดีศาลปกครองช้ันต้น ตุลาการพระธรรมนูญ รองหัวหน้า
ศาลทหารกลาง หรือรองอธิบดีอัยการ เป็นหรือเคยเป็นทหาร หรือตํารวจที่มียศต้ังแต่พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี 
หรือพลตํารวจตรี เป็นต้น  
   4. แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสรรหา และการลงคะแนนเสียงเพ่ือคัดเลือกกรรมการ กสทช. 
ให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น โดยแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ เช่น วิธีการลงคะแนนของคณะกรรมการสรรหาและการบันทึก
เหตุผลในการลงคะแนน คะแนนเสียงของคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกผู้ได้รับการสรรหา การพิจารณาให้
ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาของวุฒิสภา เป็นต้น  
  5. ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่และอํานาจวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติ หรือลักษณะ
ต้องห้ามของผู้สมัคร ผู้ได้รับคัดเลือกหรือผู้ได้รับการสรรหา  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์เสนอ  
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                     สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  ร่างพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญสรุปได้ดังน้ี  

ประเด็น สาระสาํคญั 

1. วันบังคับใช้  ให้พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับนับต้ังแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

2. บทนิยาม ร่างมาตรา 3 จากเดิมมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 กําหนดนิยามคํา
ว่า  
 
- “ผู้พัก” หมายความว่า ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา
ในสถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรีและมี
อายุไม่เกินย่ีสิบห้าปี  
- “สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน วิทยาลัย 
สถาบัน มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในระบบตาม
กฎหมายว่า ด้วยการศึกษาแห่งชาติ  ทั้ ง น้ี  ไม่
หมายความรวมถึงสถาบันหรือมหาวิทยาลัยของรัฐที่
จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

ให้ยกเลิกบทนิยามของคําว่า “ผู้พัก” และ“สถานศึกษา” 
ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และให้
ใช้ความต่อไปน้ีแทน                  
- “ผู้พัก” หมายความว่า ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาใน
สถานศึกษาและบุคคลอ่ืนที่ไมอ่ยู่ระหว่างการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด  
- “สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน 
มหาวิทยาลัยทีจ่ัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ               

3. เพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ  - กําหนดเพ่ิมปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก  
- กําหนดเพ่ิมผู้แทนประกอบกิจการหอพักจํานวนหน่ึงคน 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก
กรุงเทพมหานคร  
- กําหนดเพ่ิมผู้แทนผู้ประกอบกิจการหอพักจํานวนหน่ึงคน 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด

4. ปรับแก้ไขถ้อยคําร่างมาตรา 36 วรรคหน่ึง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขคํานิยามคําว่า “ผู้
พัก” กรณีที่หอพักเอกชนสามารถรับผู้ พักที่อยู่
ระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ จากเดิมมาตรา 36 
วรรคหน่ึง กําหนดให้หอพักเอกชน ให้รับผู้พักได้
เ ฉ พ า ะ ผู้ ซึ่ ง อ ยู่ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ระดับอุดมศึกษาท่ีไม่สูงกว่าปริญญาตรี เว้นแต่
หอพักเอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสถานศึกษาให้
รับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด้วย 

หอพักเอกชน ไม่สามารถรับผู้พักที่อยู่ในระหว่างการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานได้ เว้นแต่หอพักเอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
สถานศึกษาให้รับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้ด้วย  

5. บทเฉพาะกาล กําหนดให้สถานศึกษาที่มีหอพักอยู่ภายใต้การกํากับดูแล 
หรือมีหอพักโดยให้ผู้ อ่ืนบริหารจัดการกิจการของหอพัก
ภายในสถานศึกษาโดยไม่ ได้รับใบอนุญาตอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ดําเนินการย่ืนคําขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
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3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

ประเด็น รายละเอียด/เหตุผล 
1. เพ่ิมเติมบทนิยาม “ทรัพยากรพันธุกรรม” “สารพันธุกรรม” “อนุพันธ์” “ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น” ระหว่างบทนิยามคําว่า “แบบผลิตภัณฑ์” และคําว่า “ผู้ทรง
สิทธิบัตร” เ พ่ือรองรับหลักการเปิดเผยแหล่งที่มาของทรัพยากร
พันธุกรรม (Genetic Resources: GRs) และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(Traditional Knowledge: TK) และการเป็นจุดตรวจสอบภายใต้พิธีสาร
นาโงยาฯ รวมทั้งอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention 
on Biological Diversity : CBD) ซึ่งไทยเป็นสมาชิกแล้ว 

2. ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การ
พิจารณางานที่ปรากฏอยู่แล้ว  

กําหนดเพ่ิมเติมกรณีที่มีการย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรครั้งแรกไม่ว่าจะในหรือ
นอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าวันย่ืนคําขอครั้งแรกน้ันเป็นวันย่ืนคําขอรับ
สิทธิบัตรซึ่งสอดคล้องกับหลักการ Claim Priority ซึ่งถือเป็นหลักการ
สากล 

3. เพ่ิมเติมสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้  กําหนดเพ่ิมเติมให้ ศัลยกรรม และ วิธีการดําเนินธุรกิจ เป็นสิ่งที่ไม่
สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ เพ่ือให้ถ้อยคําครบถ้วนตาม TRIPS Art 27 ข้อ 
3 (a) ซึ่งมีคําว่า “surgical methods” และกําหนดให้ชัดเจนว่าวิธีการ
ดําเนินธุรกิจ (Business Method) เป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ 
เพราะไม่ใช่การประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี  

4. เพ่ิมเติมบทบัญญัติเพ่ือรองรับการ
ใช้ทรัพยากรพันธุกรรม  หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

กําหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรระบุแหล่งที่มา และย่ืนเอกสารที่เก่ียวข้องกับ
การขออนุญาตก่อนการเข้าใช้ และข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์มาพร้อม
คําขอด้วย เ พ่ือรองรับหลักการเปิดเผยแหล่งที่มาของทรัพยากร
พันธุกรรม (Genetic Resources: GRs) และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(Traditional Knowledge: TK) 

5.  ปรั บป รุ ง แ ก้ ไ ข ขั้ น ต อนก า ร
ตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรการ
ประ ดิษฐ์ ให้ มี ความ ชัด เจนและ
รวดเร็วขึ้น  

- กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการขอรับการจดสิทธิบัตรใหม่ให้
รวดเร็วย่ิงขึ้น และสอดคล้องกับหลักสากล เช่น ลดระยะเวลาแยกคํา
ขอรับสิทธิบัตร กรณีคําขอรับสิทธิบัตรมีการประดิษฐ์หลายอย่าง จากเดิม 
120 วัน เป็น 90 วัน ลดระยะเวลาการขอให้ตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์จาก 5 
ปีเป็น 3 ปี เป็นต้น 
- กําหนดองค์ประกอบรายงานการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรเบ้ืองต้น
ใหม่เพ่ือให้ชัดเจน และเข้าใจง่าย 
- ปรับปรุงกระบวนการคัดค้านการขอรับสิทธิบัตรให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดยย้ายการคัดค้านก่อนการตรวจสอบการประดิษฐ์มาไว้ภายหลัง
จากตรวจสอบการประดิษฐ์ แต่ก่อนการรับจดทะเบียน  
- กําหนดหลักเกณฑ์และผลของการถอนคําขอรับสิทธิบัตรให้ชัดเจน 
เพ่ือให้ผู้ขอมีสิทธิเลือกที่จะไม่ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต่อไป 
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6. ยกเลิกการให้ผู้ทรงสิท ธิ บัตร
อนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิบัตรแทน
ตน และกําหนดวิธีการจดแจ้งการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร  

- กําหนดให้ยกเลิกการจดทะเบียนอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิบัตรแทนผู้
ทรงสิทธิบัตร เพ่ือรองรับระบบการแจ้งการอนุญาตให้ใช้สิทธิตาม
สิทธิบัตร  
- กําหนดวิธีการจดแจ้งการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร โดยเปลี่ยน
จากการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นการจดแจ้ง เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่
กําหนดให้มีระบบอนุญาตเพียงเท่าที่จําเป็น 

7. ปรับปรุงอํานาจหน้าที่อธิบดีกรณี
ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ชําระค่าธรรมเนียม
รายปี  

กําหนดให้อธิบดีสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรที่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมรายปีแทน
คณะกรรมการสิทธิบัตร เพ่ือลดขั้นตอนการดําเนินงาน  

8. เพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องการใช้
สิทธิตามสิทธิบัตรเพ่ือส่งออกเภสัช
ภัณฑ์ตามมาตรา 31 bis ของ TRIPS 
Agreement  

กําหนดว่ากรณีหากเกิดความขาดแคลนเภสัชภัณฑ์ในประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด หรือประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกมีศักยภาพในการผลิตเภสัช
ภัณฑ์ไม่เพียงพอ และประเทศน้ันได้แจ้งความต้องการที่จะนําเข้าเภสัช
ภัณฑ์ต่อองค์การการค้าโลกแล้ว กระทรวงอาจใช้สิทธิตามสิทธิบัตรอย่าง
ใดอย่างหน่ึงที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรอยู่แล้ว เพ่ือผลิตและส่งออกเภสัชภัณฑ์ไป
ยังประเทศดังกล่าวได้ โดยดําเนินการเองหรือให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน 
รวมทั้งวางกรอบการกําหนดค่าตอบแทน เง่ือนไข และข้อจํากัด สิทธิของ
กระทรวง เพ่ือให้สอดคล้องกับความตกลง TRIPS Art 31 bis  

9. เพ่ิมเติมหมวด 2/1 การย่ืนคําขอ
ระหว่างประเทศภายใต้สนธิสัญญา
ความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent 
Cooperation Treaty : PCT)  

เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิย่ืนคําขอสิทธิบัตรสัญชาติไทยหรือมี
ภูมิลําเนาในไทย สามารถย่ืนขอจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศต่อกร
มทรัพย์สินทางปัญญาได้ ซึ่งเป็นหลักการตามสนธิสัญญาความร่วมมือ
ด้านสิทธิบัตร เดิมกําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับความ
คุ้มครองการประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร พ.ศ. 
2522

10.ปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบ
คําขอรับอนุสิทธิบัตร  

แก้ไขกรอบเวลาการเปล่ียนแปลงประเภทของสิทธิจากสิทธิบัตรเป็นอนุ
สิทธิบัตร หรือจากอนุสิทธิบัตรเป็นสิทธิบัตรจากเดิม 5 ปีเป็น 3 ปี เพ่ือให้
สอดคล้องกับระบบการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 

11. เ พ่ิมเติมการดําเนินการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

กําหนดให้การย่ืนคําขอและการดําเนินการต่าง  ๆ  ใ ห้ทําไ ด้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอ่ืนที่อธิบดีกําหนดได้ 

12.ปรับปรุงบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

- ปรับปรุงค่าธรรมเนียมคําขอต่าง ๆ เช่น คําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร เดิม ฉบับละ 1,000 บาท เป็น 2,500 บาท ใบแทนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร เดิม ฉบับละ 100 บาท เป็น 1,000 บาท เป็นต้น 
- เพ่ิมเติมค่าธรรมเนียมคําขอต่าง ๆ ซึ่งเดิมไม่มี เช่น คําขอแยกการ
ประดิษฐ์ ฉบับละ 2,500 บาท คําขอถอนคําขอรับสิทธิบัตรหรือนุ
สิทธิบัตร ฉบับละ 500 บาท เป็นต้น  

 
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ตามท่ี
กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมไป
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ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ  
  3. ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ปรับปรุงบทนิยาม คําว่า “พยาน” หมายความว่า บุคคลซึ่งจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อ
พนักงานผู้มีอํานาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอํานาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอํานาจฟ้องคดีอาญาหรือศาล 
ในการดําเนินคดีอาญารวมทั้งผู้เช่ียวชาญ แต่มิให้หมายความรวมถึงจําเลยที่อ้างตนเองเป็นพยาน และเพ่ิมบทนิยาม 
คําว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเหมาะสมย่ิงขึ้น  
   2. กําหนดให้คดีความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นคดีมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน  
  3. กําหนดให้ในกรณีที่พยานอาจไม่ได้รับความปลอดภัย อาจจัดให้พยานอยู่ในความคุ้มครองตามที่
เห็นเป็นการสมควร หรือตามที่พยานหรือบุคคลใดซึ่งมีประโยชน์เก่ียวข้องได้ร้องขอ การคุ้มครองให้พยานได้รับความ
ปลอดภัยให้รวมถึงการจัดให้พยานอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย เว้นแต่พยานจะไม่ให้ความยินยอม และการปกปิดมิให้มี
การเปิดเผยช่ือตัว ช่ือสกุล ที่อยู่ ภาพหรือข้อมูลอย่างอ่ืนที่สามารถระบุตัวพยานได้  
  4. กําหนดให้ในระหว่างรอการพิจารณา ตามมาตรา 9 กรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนเพ่ือป้องกันมิให้
พยานได้รับอันตราย สํานักงานคุ้มครองพยานอาจใช้มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยานไปพลางก่อนหรือประสาน
หน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจเก่ียวข้องให้การคุ้มครองความปลอดภัยไปก่อนได้  
   5. การดําเนินการเพ่ือคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ เช่น ย้ายที่อยู่หรือจัดหาที่พักอันเหมาะสม 
จ่ายค่าเลี้ยงชีพ ประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล หลักฐานทางทะเบียนที่สามารถ
ระบุตัวพยาน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล การจ่ายเงินดํารงชีพที่เหมาะสม 
ให้กับพยานและผู้ใกล้ชิดกับพยานที่ได้รับผลกระทบจากการมาเป็นพยานในคดีอาญา  
  6. ให้สํานักงานคุ้มครองพยานได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ เช่นเดียวกับข้าราชการ
ทหารและตํารวจตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งน้ี การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่ง
เทียมอาวุธปืน และยุทธภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนด  
  7. การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย  
  8. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ีจะต้องผ่านการอบรมตามที่กําหนดและมีอํานาจ ซึ่ง
ได้แก่ (1) สอบปากคําผู้ย่ืนคําร้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ (2) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพ่ือให้ถ้อยคําเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา (3) ประสานกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล เพ่ือให้มีการปกปิดช่ือของพยาน 
(4) การตรวจค้นควบคุมตัวบุคคลหรือยานพาหนะที่มีเหตุเช่ือว่าจะก่อภยันตรายหรือคุมคามพยาน เป็นต้น  
  9. กําหนดโทษสําหรับผู้ที่เปิดเผยความลับเก่ียวกับสถานที่อยู่ ช่ือตัว ช่ือสกุล ที่อยู่ ภาพหรือข้อมูล
อย่างอ่ืนที่สามารถระบุตัวพยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอ่ืน ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ กรณีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติน้ี ต้องระวางโทษเป็น 2 เท่าของโทษท่ีกําหนด 
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5. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบําเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบําเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและ
การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ เน่ืองในการป้องกันอธิปไตยและ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไป  
   2. ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) รับความเห็นของสํานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  3. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
  1. แก้ไขช่ือผู้แทนส่วนราชการใน ก.บ.ท.ช. ให้ถูกต้องตรงกับช่ือส่วนราชการในปัจจุบัน ดังน้ี (1) 
“ผู้แทนกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน” เป็น “ผู้แทนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร” (2) “ผู้แทนกองบัญชาการทหารสูงสุด” เป็น “ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย” (3) “ผู้แทนกรม
ตํารวจ” เป็น “ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ”  
   2. กําหนดให้ประธาน ก .บ .ท .ช. มีอํานาจแต่งต้ังข้าราชการใน สปน. จํานวน 2 คน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ  
  3. แก้ไขเพิ่มเติมอัตราเงินรางวัลสําหรับการสู้รบ โดยให้ถือเกณฑ์ 1 ช้ันหรือขั้น ให้ได้รับเงินรางวัล
สําหรับการสู้รบเป็นจํานวน 12 เท่า ของผลต่างระหว่างอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการทหาร ระดับ ป.1 ช้ัน 1 (ปัจจุบัน เท่ากับ 4,870 บาท) กับระดับ ป.1 ช้ัน 2 (ปัจจุบัน เท่ากับ 5,100 บาท) 
เป็นเงินจํานวน 2,760 บาท เพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะค่าครองชีพในอนาคตต่อไป โดยใช้หลักการ
เดียวกันกับข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2529 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ดังน้ี  
   3.1 ผู้อยู่ในเกณฑ์ได้รับ พ.ส.ร. 1 ช้ันหรือขั้น ให้ได้รับเงินรางวัลสําหรับการสู้รบ 1 ชั้นหรือ
ขั้น (เท่ากับ 2,760 บาท เดิมได้รับคนละ 1,200 บาท)  
   3.2 ผู้อยู่ในเกณฑ์ได้รับ พ.ส.ร. 2 ช้ันหรือขั้น ให้ได้รับเงินรางวัลสําหรับการสู้รบ 2 ชั้นหรือ
ขั้น (เท่ากับ 5,520 บาท เดิมได้รับคนละ 2,400 บาท)  
   3.3 ผู้อยู่ในเกณฑ์ได้รับ พ.ส.ร. 3 ช้ันหรือขั้น ให้ได้รับเงินรางวัลสําหรับการสู้รบ 3 ชั้นหรือ
ขั้น (เท่ากับ 8,280 บาท เดิมได้รับคนละ 3,600 บาท) 
   3.4 ผู้อยู่ในเกณฑ์ได้รับ พ.ส.ร. 4 ช้ันหรือขั้น ให้ได้รับเงินรางวัลสําหรับการสู้รบ 4 ชั้นหรือ
ขั้น (เท่ากับ 11,040 บาท เดิมได้รับคนละ 4,800 บาท)  
 

ผู้อยู่ในเกณฑ์
ได้รับ พ.ส.ร. 
(ช้ันหรือขั้น) 

ระเบยีบฯ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (บาท) 

ร่างระเบียบฯ ที่ สปน. เสนอ 
(บาท) 

ผลต่างระหว่างอัตราเงินเดือน
ข้าราชการทหารฯ 

1 1,200 2,760 230 x 12 = 2,760 

2 2,400 5,520 460 X 12 = 5,520 
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3 3,600 8,280 690 x 12 = 8,280 

4 4,800 11,040 920 x 12 = 11,040 

   4. แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ เป็นเงินรายละไม่เกิน 10 เท่า ของอัตราเงินเดือน
ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร ระดับ ป.1 ช้ัน 1 (ปัจจบัุน เท่ากับ 4,870 บาท) ดังน้ัน 
จึงเป็นเงินรายละไม่เกิน 48,700 บาท (เดิมได้รับรายละไม่เกิน 20,000 บาท)  
 

การช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหนา้ที่ราชการ หรือชว่ยเหลือราชการ 
ให้ได้รับเงินชว่ยเหลือค่าจัดการศพ 

ระเบยีบฯ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ร่างระเบียบฯ ที่ สปน. เสนอ หมายเหตุ 
รายละไม่เกิน 20,000 บาท  รายละไม่เกิน 48,700 บาท 10 เท่า ของอัตราเงนิเดือนข้าราชการ

ทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการทหาร ระดับ ป.1 ชั้น 1 
(4,870 x 10 = 48,700 บาท)  

   5. แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความว่า “ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร” ต่อท้าย “อัตรา
เงินเดือนข้าราชการทหาร” ทุกแห่ง ในระเบียบฯ น้ี  
  6. กําหนดบทเฉพาะกาล ใหก้ารได้รับเงินรางวัลสําหรับการสู้รบ และเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพตาม
อัตราใหม่ สําหรับเหตุแห่งการได้รับสิทธิที่เกิดขึ้นต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 
6. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ  
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบฯ เป็นการปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ 
พ.ศ. 2547 เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถนําเงินทดรองราชการใช้ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการปฏิบัติการได้
อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 และแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment รวมทั้งแก้ไขถ้อยคําหรือความท่ียังไม่ชัดเจนให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน ตลอดจนได้นําข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงร่างระเบียบฯ ให้มีความ
เหมาะสมมากย่ิงขึ้น  
 
7. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของ
ส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้
กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
  1. ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ              
พ.ศ. 2550  
   2. กําหนดให้ส่วนราชการมีเงินทดรองราชการเพ่ือทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในต่างประเทศ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ตามจํานวนที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลัง และตามงบประมาณรายจ่ายดังต่อไปน้ี  
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   2.1 งบบุคลากร เฉพาะค่าจ้างช่ัวคราว และเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับข้าราชการซ่ึงมีตําแหน่ง
หน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.)  
   2.2 งบดําเนินงาน  
   2.3 งบเงินอุดหนุน  
   2.4 งบอ่ืนที่จ่ายในลักษณะเช่นเดียวกับ (ข้อ 2.1, 2.2, 2.3)   
  3. การขอมีเ งินทดรองราชการ ให้ส่วนราชการขอทําความตกลงกับ กค . ก่อนวันเริ่มต้น
ปีงบประมาณใหม่ไม่น้อยกว่า 60 วัน  
  4. กําหนดให้เมื่อ กค. อนุญาตให้ส่วนราชการมีเงินทดรองราชการเพ่ือทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในต่างประเทศแล้ว ให้ส่วนราชการเบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการสําหรับ
ซื้อเงินตราต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ เพ่ือโอนให้แก่ส่วนราชการในต่างประเทศ โดยส่วนราชการต้องกระทําให้
แล้วเสร็จภายใน 15 วันก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่  
  5. กําหนดให้เมื่อส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณใหม่ตามท่ีได้รับ
จัดสรรแล้ว ให้ดําเนินการเบิกเงินงบประมาณโดยวิธีเบิกหักผลักส่งเพ่ือชดใช้คืนเงินทดรองราชการ ทั้งหมดภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ได้รับเงินงบประมาณ  
  6. กําหนดให้วิธีปฏิบัติอ่ืนใดที่เก่ียวกับเงินทดรองราชการที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบน้ีให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการน้ัน  
 
8. เรื่อง ร่างระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง  
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญไปประกอบการพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
  เป็นการปรับปรุงระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนํา
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เก่ียวกับงานด้านการเงินการคลังในเรื่องการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง ตลอดจนกําหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตาม
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment รวมท้ังแก้ไขข้อกําหนดที่เก่ียวกับการใช้
งานในระบบ GFMIS เพ่ือรองรับการปรับปรุงระบบ New GFMIS Thai และแก้ไขถ้อยคําหรือความท่ียังไม่ชัดเจนให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตลอดจนได้นําข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงร่างระเบียบการ
เบิกเงินจากคลังฯ ให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น  
 
9. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ต้ังโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ต้ังโรงงานท่ีใช้
อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
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  สาระสําคัญของร่างประกาศ  
ประเด็นทีข่อแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียด 

1. แก้ไขบทนิยามคําว่า “โรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ”  เพ่ือให้ครอบคลุมทุกประเภทกิจการของโรงงานลําดับ
ที่ 42 ตามท่ีระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

2. กําหนดข้อยกเว้นในการต้ังโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็น
วัตถุดิบ  

กําหนดข้อยกเว้นให้โรงงานที่ ใ ช้อ้อยเป็นวัตถุ ดิบ
สามารถขออนุญาตต้ังโรงงานได้ แม้จะมีระยะห่างจาก
เขตโรงงานน้ําตาลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานไม่ถึง 50 กิโลเมตร 
แต่ต้องได้รับความยินยอมจากโรงงานนํ้าตาลในพ้ืนที่
น้ัน 

3. กําหนดระยะเวลาการขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  

กําหนดให้ผู้ที่จะขอต้ังโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบเมื่อ
ได้รับการรับรองจาก สอน. แล้ว ต้องดําเนินการให้
ไ ด้มาซึ่ ง ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานภายใน 5 ปี นับจากวันที่ได้รับ
การรับรอง หากไม่ ดําเนินการภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ถือว่าการรับรองสิ้นสุดลง  

 
10. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามต้ังหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตหรือ
เหล็กแท่งเล็กสําหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ทุกขนาด ทุกท้องที่ ในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามต้ังหรือขยาย
โรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตหรือเหล็กแท่งเล็กสําหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ทุกขนาด ทุกท้องที่  
ในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่าง 
อนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างประกาศ  

ประเด็น รายละเอียด 
1. บทนิยาม  - “เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต” หมายถึง เหล็กเส้นที่มีลักษณะหน้าตัดกลม 

หรือเหล็กเส้นกลมที่มีบ้ัง หรือครีบซึ่งอาจนําไปใช้เสริมคอนกรีตสําหรับ
งานก่อสร้างทั่วไปได้  
- “เหล็กแท่งเล็กสําหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต” หมายถึง เหล็กแท่ง
เล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือเหล็กแท่ง
เล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านยาวไม่เกิน 
1.25 เท่าของด้านกว้าง โดยมีความยาวด้าน 50 มิลลิเมตร ถึง 150 
มิลลิเมตร 

2 .  กํ าหนดการห้ าม ต้ังหรือขยาย
โรงงาน  

กําหนดห้ามต้ังหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต หรือ
โรงงานผลิตเหล็กแท่งเล็กสําหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ซึ่งรวมถึง
โรงงานที่ใช้เครื่องจักรที่สามารถนําไปใช้รีดเหล็กเส้นได้ ทุกขนาด ทุก
ท้องที่ ทั่วราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่ประกาศฉบับนี้
บังคับใช้ 
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3. กําหนดข้อยกเว้น (โรงงานที่ไม่อยู่
ในบังคับของประกาศฉบับน้ี)  

ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับ  
(1) ผู้ประกอบการท่ีผลิตเหล็กเพลา เหล็กลวดหรือเหล็กรูปพรรณที่ทํา
ขึ้นด้วยกรรมวิธีรีดร้อน หรือลวดเหล็กที่ทําขึ้นด้วยกรรมวิธีการรีดเย็นที่
ได้รับเอกสารการตรวจสอบกระบวนการผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณ์และลูกรีด จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(2) ผู้ประกอบการท่ีได้ย่ืนขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยาย
โรงงาน  (รง .3 )  หรือคํ าขอใ ช้ที่ ดิน เ พ่ือประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม (กนอ. 01/1) ซึ่งได้รับความเห็นชอบรายงานประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการกิจการหรือการดําเนินการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงแล้ว จากสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนวันที่ประกาศน้ี
มีผลบังคับใช้ 

 
เศรษฐกิจ- สังคม 

 
11. เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ครั้งที่ 3/2561 ครั้งที่ 4/2561 และ 
ครั้งที่ 5/2561 
  คณะรัฐมนตรีทีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ  
(คณะกรรมการฯ) เสนอดังน้ี 
  1. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 
2561 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 5/2561  
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการฯ แล้ว  
  2. เห็นชอบหลักการแนวทางการบริหารจัดการดาวเทียมหลังสิ้นสุดสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียม
สื่อสารภายในประเทศ (ตามมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 
2561) 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 
3/2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และคร้ังที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2561 ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติแล้ว ประกอบด้วยเรื่องเพ่ือทราบ 
จํานวน 6 เรื่อง และเร่ืองเพ่ือพิจารณา จํานวน 4 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่น แนวทางการดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาดาวเทียม THEIA  การดําเนินการ
เพ่ือจัดต้ังสํานักงานประสานงานภูมิภาค (Regional Liaison Office – RLO) ของสํานักงานกิจการอวกาศส่วนนอก
แห่งสหประชาชาติที่ประเทศไทย และความคืบหน้าการดําเนินโครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพ่ือการพัฒนา 
(THEOS – 2) ซึ่งคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติได้มีมติรับทราบความก้าวหน้าในการดําเนินการ  
และมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ ตามข้ันตอนเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหาย
ที่กําหนดต่อไป ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นชอบตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติครั้งที่ 2/2561 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 รวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศเห็นชอบตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
อวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 และคร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ด้วยแล้ว  
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  2. (ร่าง) แนวทางการบริหารจัดการดาวเทียมหลังสิ้นสุดสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศ (ที่กําลังจะสิ้นสุดในปี 2564) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โดยมีสาระสําคัญประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก สรุปได้ดังน้ี 
   2.1 ไม่ เ ห็นควรให้ต่ออายุหรือขยายเวลาสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศ โดยคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติได้พิจารณาแนวทางการดําเนินการหลังสิ้นสุดสัญญาฯ 
จํานวน 4 แนวทาง ได้แก่ 1) จําหน่ายดาวเทียมให้เอกชน 2) รัฐบาลดําเนินการเอง 3) ร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ
ดาวเทียมตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และ 4) โอนทรัพย์สินให้บริษัท 
กสท. โทรคมนาคม จํากัด เพ่ือนําทรัพย์สินออกให้เช่าในฐานะผู้ประกอบการ (Operator) โดยคํานึงถึงข้อดี ข้อเสีย 
ผลกระทบ และความสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางท่ี 3 กล่าวคือ เห็นควร
คัดเลือกผู้ประกอบการมาบริหารจัดการดาวเทียมภายใต้สัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศทุกดวง
ที่มีอายุทางวิศกรรมของดาวเทียมเหลืออยู่หลังสิ้นสุดสัญญา รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ ตามแนวทางของพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
   2.2 เห็นชอบให้หลักการให้บริษัทไทยคม จํากัด (มหาชน) ดําเนินการเชื่อมต่อระบบ
ขับเคล่ือนเพ่ือต่ออายุดาวเทียมไทยคม 5 ซึ่งเป็นหน่ึงในดาวเทียมภายใต้สัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศ (เน่ืองจากดาวเทียมไทยคม 5 จะหมดอายุการใช้งานในช่วงเครึ่งปีแรกของปี 2563 แต่สัญญาดําเนิน
กิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศจะสิ้นสุดในปี 2564) โดยการต่ออายุดาวเทียมดังกล่าวไม่มีผลทําให้อายุของ
สัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไป และเมื่อสัญญาฯ สิ้นสุดลง ทรัพย์สินต่าง ๆ  
ซึ่งรวมถึงดาวเทียมไทยคมท่ีมีอายุเหลืออยู่ รัฐจะได้คัดเลือกผู้ประกอบการมาบริหารจัดการดาวเทียมและทรัพย์สิน
ดังกล่าวตามแนวทางพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ต่อไป ทั้งน้ี การต่ออายุ
ดาวเทียมไทยคม 5 จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนด  
   2.3 โดยที่มาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้รัฐต้องรักษาไว้ซึ่ง
คลื่นความถ่ีและสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและ
ประชาชน ดังน้ัน ในการดําเนินนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกิจการอวกาศของรัฐบาลจึงต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและประโยชน์ของประชาชน ส่วนการ
บริหารจัดการดาวเทียมหลังสิ้นสุดสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมท่ีจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามที่กล่าวไว้ข้างต้น 
โดยเห็นควรให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรับไปพิจารณาดําเนินการในเร่ืองดังกล่าวด้วยความรอบคอบ 
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสําคัญ สําหรับการขอความเห็นชอบใน
หลักการให้บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ดําเนินการเช่ือมต่อระบบขับเคลื่อนเพ่ือต่อดายุดาวเทียมไทยคม 5 ซึ่งเป็น
หน่ึงในดาวเทียมภายใต้สัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ น้ัน  
                         ทั้งน้ี  เห็นควร ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะคู่สัญญาตามสัญญาดําเนิน
กิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศรับไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามข้ันตอนของข้อ
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย 
 
12. เรื่อง ขออนุมัติโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ของกรมการขนส่งทางบก 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ประธาน
กรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เสนอดังน้ี 
  1. อนุมัติให้ดําเนินโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ของกรมการขนส่งทางบก โดย
ให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP  Net Cost โดยภาครัฐเป็นผู้ลงทุนค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานส่วนกลาง
และอาคารที่ภาครัฐใช้ประโยชน์ ค่าควบคุมงานก่อสร้างและบํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานรายปีในส่วนอาคารที่ภาครัฐ
ใช้ประโยชน์ ขณะที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนค่าก่อสร้างในองค์ประกอบอาคารที่ก่อให้เกิดรายได้และครื่องมือและอุปกรณ์
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และเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการดําเนินงานและบํารุงรักษาโครงการฯ (Operation and Maintenance : 
O&M) ในส่วนอาคารและพ้ืนที่ใช้สอยในการรับผิดชอบของเอกชนและโครงสร้างพ้ืนฐานส่วนกลางตามกรอบ
ระยะเวลา รวมท้ังเป็นผู้รับความเสี่ยงทางด้านรายได้และจ่ายค่าสัมปทานให้ภาครัฐตลอดระยะเวลา 30 ปี นับจากปีที่
เปิดให้บริการพร้อมทั้งขอให้สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอความเห็นเก่ียวกับ
ความเหมาะสมของโครงการฯ ต่อคณะรัฐมนตรีด้วย โดยขอให้คํานึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่อาจส่งผลกระทบต่อ
โครงการฯ เช่น การพัฒนาศูนย์การขนส่งในพ้ืนที่ใกล้เคียง การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นต้น 
  2. อนุมัติกรอบวงเงินรวมสําหรับค่างานที่เก่ียวข้องกับค่าก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานส่วนกลางและ
อาคารที่ภาครัฐใช้ประโยชน์ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 738.56 ล้านบาท โดยให้สํานักงบประมาณ (สงป.) 
จัดสรรงบประมาณตามความจําเป็นและเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายเงินจริงต่อไป 
  3. มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กระทรวงคมนาคม (คค.) และคณะกรรมการคัดเลือก
ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ของโครงการฯ รับความเห็น
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และคณะกรรมการนโยบายฯ ไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ รายงานว่า 
  โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ของกรมการขนส่งทางบกมีรายละเอียดสรุปได้ 
ดังนี ้

หัวข้อ รายละเอียดโครงการศนูย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม 
วัตถุประสงค์     1. เป็นสถานีปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งระหว่างประเทศไทยไปสู่ภายในประเทศ

รวมถึงเช่ือมต่อระบบการขนส่งจากทางถนนไปสู่ทางรถไฟร่วมกับโครงการรถไฟทางคู่สาย
บ้านไผ่ – นครพนม รองรับการขนส่งสินค้าจากทางตอนใต้ของประเทศจีนและทางตอน
เหนือของประเทศเวียดนามกับภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ 
    2. เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าตู้คอนเทนเนอร์หรือสินค้าบรรจุหีบห่อ (Break 
– Bulk Cargo)  
    3. เพ่ือเป็นศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ทําให้สามารถ
ดําเนินการพิธีการที่เก่ียวกับการนําเข้าและส่งออกได้ในจุดเดียว 

ขอบเขตของโครงการ     เป็นการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) ซี่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
ขนส่งทางถนน เน้นการรองรับกิจกรรมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศบนเส้นทางสาย 
R12 (ไทย – ลาว – เวียดนาม – จีนตอนใต้) และรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจาก
ถนนสู่ระบบราง ผ่านเส้นทางรถไปทางคู่สายบ้านไผ่ – นครพนม โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ 
การเปลี่ยนหัวหางลากพ่วงรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ การให้บริการยกขนตู้สินค้า การ
ให้บริการเช่าใช้พ้ืนที่อาคารรวบรวมและกระจายสินค้า อาคารคลังสินค้า ตลอดจนการ
พัฒนาและให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ 
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ที่ต้ัง     ต้ังอยู่ทางด้านทิศใต้ของด่านพรมแดนและด่านศุลกากรนครพนม และใกล้ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 212 และสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3 รวมทั้งมีความเช่ือมต่อ
กับโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่ – นครพนม มีขนาดพ้ืนที่รวม 115 ไร่ 1 
งาน 34 ตารางวา โดย คค. อยู่ในขั้นตอนการเสนอร่างพระกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินใน
บริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
พ.ศ. .... 

ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

    สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า โครงการฯ ไม่
เข้าข่ายประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทํารายการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมขอให้ 
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น ( Initial 
Environmental Examination : IEE) อย่างเคร่งครัด 

แผนการดําเนินโครงการ    - ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนภายในเดือนเมษายน 2562 
   - ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนภายในเดือนตุลาคม 2562 
   - เริ่มก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานส่วนกลางและอาคารที่ภาครัฐใช้ประโยชน์ รัฐเป็น
ผู้ดําเนินการภายในเดือนกันยายน 2562 
   - เริ่มก่อสร้างในองค์ประกอบอาคารที่ก่อให้เกิดรายได้และเครื่องมือและอุปกรณ์ 
(เอกชนเป็นผู้ดําเนินการ) ภายในเดือนมีนาคม 2563  
    - เปิดให้บริการภายในเดือนตุลาคม 2564 

 
                    ทั้งน้ี คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเห็นควรลงทุนในรูปแบบ  
PPP Net Cost กําหนดเวลาการให้เอกชนร่วมลงทุนเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยภาคเอกชนเป็นผู้รับความเสี่ยงทางด้าน
รายได้และจ่ายค่าสัปทานให้ภาครัฐตลอดระยะเวลา 30 ปี นับจากปีที่เปิดให้บริการ ซึ่งเอกชนจะได้รับผลตอบแทน
ทางการเงิน ร้อยละ 9 (ประมาณการรายได้ 30 ปี เป็นเงิน 3,973.26 ล้านบาท) กําหนดรูปแบบการให้สิทธิใน
ทรัพย์สินของโครงการแบบ Build – Transfer – Operate (BTO) โดยเอกชนจะต้องโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินที่
เอกชนเป็นผู้ลงทุนให้กับกรมการขนส่งทางบกเม่ือดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนเปิดให้บริการ และกรมการขนส่ง
ทางบกจะทําหนังสือรับรองการเริ่มให้บริการกับเอกชนเพ่ือบริหารจัดการและบํารุงรักษาตลอดระยะเวลาสัมปทาน 
 
13. เรื่อง โครงการบ้านประชารัฐบนท่ีดินราชพสัดุ (โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบดังน้ี 
  1. รับทราบผลการดําเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ และรับทราบการปรับเง่ือนไขคุณสมบัติผู้
มีสิทธิเข้าร่วมโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ โครงการเช่าระยะยาว (Leasehold) 
  2. ให้กระทรวงการคลังและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคาร
ออมสิน) ที่เข้าร่วมโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐเร่งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบถึงเง่ือนไขคุณสมบัติ
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ โครงการเช่าระยะยาว (Leasehold) ที่กําหนดขึ้นใหม่ เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจและเข้าร่วมโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ โครงการเช่าระยะยาว (Leasehold) เพ่ิมขึ้น 
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  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กระทรวงการคลัง (กค.) รายงานว่า  
  1. ผลการดําเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ มีสาระสําคัญ สรุปได้ ดังน้ี 
   1.1 กรณีการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ กรมธนารักษ์ได้เปิดประกวดโครงการบ้านธนารักษ์
ประชารัฐ เพ่ือหาผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้างโครงการ จํานวน 6 แปลง โดยมีผลการประกวดโครงการบ้านธนา
รักษ์ประชารัฐ จํานวน 5 แปลง (แปลง อ.ชร. 31 จังหวัดเชียงราย ไม่มีผู้ย่ืนซอง) และมียอดลงทะเบียนจองสิทธิ 
(เปิดจองต้ังแต่วันที่ 19 – 31 สิงหาคม 2559) จํานวนทั้งสิ้น 2,322 ราย และต่อมามีผู้ลงทะเบียนจองสิทธิที่นํา
เอกสารหลักฐานมาย่ืนขอใช้สิทธิเพียง 406 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 17.50 ของจํานวนผู้ย่ืนจองทั้งหมด 2,322 ราย 
โดย ธอส. และธนาคารออมสินแจ้งต่อ กค. ว่า สาเหตุที่ทําให้ผู้จองสิทธิไม่มาย่ืนเอกสารหรือไม่สามารถย่ืนเอกสารเพ่ือ
คัดกรองคุณสมบัติได้ เนื่องจากผู้จองสิทธิส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีหรือเคยมีกรรมสิทธิ์บ้านมาแล้ว ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการที่กําหนดไว้ว่าต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน นอกจากน้ัน จากการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ย่ืนจองสิทธิ มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียง 388 ราย เน่ืองจากส่วนใหญ่เข้าข่ายเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัยมาก่อนเช่นกัน จึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้และต่อมากรมธนารักษ์ได้พิจารณายกเลิกการดําเนิน
โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐบนท่ีดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 2615 เน่ืองจากมีข้อเสนอแนะ
เรื่องที่จอดรถที่อาจส่งผลให้รูปแบบโครงการที่เสนอไว้เปลี่ยนแลงไป อีกทั้งที่ผ่านมามีกระแสคัดค้านโครงการจาก
ประชาชนและชมุชนโดยตลอด โดยคาดว่าจะทวีความรุนแรง และอาจส่งผลให้การดําเนินงานหยุดชะงักและเกิดความ
เสียหายต่อทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากน้ี กรมธนารักษ์ได้เห็นชอบการปรับลดเนื้อที่โครงการบ้านธนารักษ์
ประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พบ. 261 พร้อมทั้งปรับลดจํานวนบ้านที่ปลูกสร้าง 
เน่ืองจากเกิดปัญหาข้อพิพาทกับเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง 
  สรุปสถานะโครงการบา้นธนารักษ์ประชารัฐ ดังน้ี 

โครงการ แปลง จํานวน 
(หน่วย) 

ผู้ขอใช้
สิทธ ิ

ผู้ผา่น
คุณสมบัติ สถานะปัจจุบนั 

โครงการเชา่
ระยะสั้น 

กท. 5050 
เน้ือที่  

3 – 1 – 79 
ไร่ 

432 173  
ราย 

173  
ราย 

กรมธนารักษ์ตรวจแบบแปลนก่อสร้างพร้อม
ผ่านรายงานผลกระทบการจราจรและผ่าน
ความ เ ห็นชอบการประ เมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างที่
บริษัท อารียาฯ ขออนุญาตปลูกสร้างต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น

โครงการเชา่
ระยะยาว 

พบ. 260  
เน้ือที่  

29 – 3 – 95 
ไร่ 

377 30  
ราย 

28  
ราย 

- แปลง พบ. 260 อยู่ระหว่างปรับสภาพพ้ืนที่ 
- แปลง  พบ .  261 เจ้ าพนักงานท้องถิ่น
อนุญาตก่อสร้างแล้วโดยบริษัท กลอร่ีฯ ได้
ดําเนินการก่อสร้างบ้านที่พักอาศัยในเฟส 1 
จํานวน 43 หลัง แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการในเฟส 2 จํานวน 100 หลัง (ส่วน
ที่เหลือจํานวน 120 หลัง จะดําเนินการใน
เฟส 3 ต่อไป)

พบ. 261  
เน้ือที่  

21 – 0 – 11 
ไร่ 

263 67  
ราย 

61  
ราย 

รวม 1,072 270 ราย 262 ราย  
 
   1.2 กรณีการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนท่ีดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ได้
ประสานกับ ธอส. และธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนที่เพ่ือเริ่มดําเนินโครงการ โดยประชาสัมพันธ์โครงการบ้านธนารักษ์
ประชารัฐผ่านสื่อท้องถิ่นและทําหนังสือแจ้งเวียนให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุได้รับทราบข้อมูลเพ่ือขอรับสิทธิการเข้าร่วม
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โครงการฯ ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้เช่าสําหรับใช้เป็นหลักฐานในการย่ืนขอกู้เงินแล้ว จํานวน 
267 ราย วงเงิน 149.116 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ธกส. จํานวน 107 ราย วงเงิน 83.806 ล้านบาท (2) ธนาคาร
ออมสิน จํานวน 160 ราย วงเงิน 65.310 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561) 
  2. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ (3 มกราคม 2561) เห็นชอบกรอบดําเนินการโครงการบ้านคนไทย
ประชารัฐ ซึ่งการดําเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการสนับสนุนให้ประชาชนมีความมั่นคง
ด้านที่อยู่อาศัยเพ่ือตอบสนองนโยบายเช่นเดียวกันกับโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ประกอบกับปัจจุบันการดําเนิน
โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ โครงการเช่าระยะยาว (Leasehold) บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน
ที่ พบ. 260 และ พบ. 261 ยังมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่เต็มจํานวนตามที่กําหนดไว้ ดังน้ัน เพื่อให้การดําเนิน
โครงการบ้านธนารักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และเป็นไปในแนวทางเดียวกับการดําเนินโครงการบ้านคน
ไทยประชารัฐ ตลอดจนเพ่ือเป็นการเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายให้กับประชาชน กค. จึงขอปรับเงื่อนไขคุณสมบัติ
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ โครงการเช่าระยะยาว (Leasehold) จากเดิม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนที่ปัจจุบันไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัย เป็น (1) ประชาชนผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
(2) ประชาชนท่ีมีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน (Gross Income) และ (3) ประชาชนท่ัวไป โดยให้
พิจารณาสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามลําดับก่อนหลัง ทั้งน้ี ไม่บังคับใช้กับผู้ที่ขอเข้าร่วมโครงการ
ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบตามท่ีเสนอน้ี 
 
14. เรื่อง  โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ํา  115 เควี  เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยัง
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.)  เสนอ  ดังน้ี   
  1. อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดําเนินโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้นํ้า 115 เควี  
เพ่ือทดแทนและเพ่ิมความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 2,130 
ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ จํานวน 1,597 ล้านบาท และเงินรายได้ กฟภ. จํานวน 533 ล้านบาท  
  2. เห็นชอบให้ กฟภ. กู้เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน 1,597 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินลงทุนของ
โครงการดังกล่าว โดย กฟภ. จะทยอยดําเนินการกู้เงินตามความจําเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ  
  3. ขอผ่อนผันการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 เรื่อง แผนแม่บทการ
จัดการปะการังของประเทศ ในการดําเนินโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้นํ้า 115 เควี เพ่ือทดแทนและเพิ่ม
ความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดย กฟภ. จะดําเนินการตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้นํ้า 115 เควี เพ่ือทดแทนและเพ่ิมความสามารถในการจ่ายไฟไปยัง
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดแทนการจ่ายไฟของสายเคเบิลใต้นํ้าระบบ 33 เควี  ที่มีอายุการ
ใช้งานครบ 30 ปี ในปี 2560 และสายเคเบิลใต้นํ้าระบบ 115 เควี ชนิด Oil Filled ที่ชํารุด เพ่ือให้สามารถรองรับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าในพ้ืนที่เกาะสมุย  
เกาะพะงัน  และเกาะเต่า เพ่ือลดความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับ  ทั้งน้ี โครงการมีระยะเวลาดําเนินการ 2 ปี  
(2562-2563) วงเงินลงทุนรวม 2,130 ล้านบาท 
 
15. เรื่อง โครงการเพื่อการพัฒนาปี 2561 ของการประปาส่วนภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี   
  1. เห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม – 
บางคล้า – (แปลงยาว) – (คลองนา) – (เทพราช) (รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก) และ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ อําเภอเวียงเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  
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(รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  สําหรับงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ  และในส่วนของเงินกู้ในประเทศ ให้ดําเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค 0907/17875 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561)  
  2. ให้กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส่วนภูมิภาค รับความเห็นของกระทรวงการคลัง (หนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0907/17875 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561) และสภาพัฒนาการเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง   
  กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส่วนภูมิภาคเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้การ
ประปาส่วนภูมิภาคดําเนินโครงการเพ่ือการพัฒนาปี 2561 ของการประปาส่วนภูมิภาค จํานวน 2 โครงการ ได้แก่  
(1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพนมสารคาม  - บางคล้า – (แปลงยาว) – (คลองนา) – (เทพราช) 
(รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก) และ (2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเวียง
เชียงของ อําเภอเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย (รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ) โดยที่โครงการฯ  
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (พ.ศ. 2560 – 2565) ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีมติ
เห็นชอบแผนดังกล่าวแล้วในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก                 
ครั้งที่ 1/2560 และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมดังกล่าวด้วยแล้วเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
ส่วนโครงการฯ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ เป็นโครงการที่อยู่ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดเชียงราย  
 
16. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการดําเนินงานโครงการศูนย์การเรียนสําหรับเด็กในโรงพยาบาล ช่วงที่ 3 ระยะ 5 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบโครงการต่อเน่ืองจากเดิม “โครงการศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังใน
โรงพยาบาล” โดยเปลี่ยนช่ือเป็น “โครงการศูนย์การเรียนสําหรับเด็กในโรงพยาบาล” ดําเนินการในช่วงที่ 3 ระยะ 5 
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566)  
  2. อนุมัติกรอบแผนการขยายศูนย์การเรียนสําหรับเด็กในโรงพยาบาล และกรอบอัตรากําลังการจ้าง
ครูอัตราจ้าง 99 ศูนย์ 77 จังหวัด  297 คน  
  สําหรับกรอบวงเงินงบประมาณ จํานวน 297,148,480 บาท น้ัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ต้ัง
งบประมาณรองรับไว้แล้ว จํานวน 28,031,500 บาท ซึ่งหากไม่เพียงพอ ขอให้กระทรวงศึกษาธิการปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือดําเนินการภายใต้มาตรการด้านงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บท ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ในโอกาสแรกด้วย สําหรับภาระค่าใช้จ่าย
ในปีต่อ ๆ ไป  ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. โครงการศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเร้ือรังในโรงพยาบาล ช่วงที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2561) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีการจัดต้ังศูนย์
การเรียนฯ จํานวน 53 ศูนย์การเรียน ใน 45 จังหวัด เข้าร่วมเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเด็กป่วยใน
โรงพยาบาลตามพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวม 48 ศูนย์การเรียน และมีเด็ก
เจ็บป่วยเร้ือรังได้รับโอกาสทางการศึกษาเฉล่ียปีละ 37,558 คน เดือนละ 3,130 คน  ในจํานวนน้ีสามารถเข้ารับ
การศึกษาในระบบ/เรียนในสถาบันศึกษาเดิมได้ร้อยละ 77.6  
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  2. เพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการอย่างต่อเน่ือง กระทรวงศึกษาธิการ จึงเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบการดําเนินงานโครงการต่อเน่ืองในช่วงที่ 3 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2566) โดยมีเป้าหมายให้เด็กที่มีความ
บกพร่องทางสุขภาพในวัยเรียนที่จําเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเน่ืองในโรงพยาบาลและเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาทั่วประเทศ ได้รับบริการจากศูนย์การเรียนฯ จํานวนไม่ตํ่ากว่า 50,000 คนต่อปี โดยจะจัดต้ังศูนย์การเรียน
ฯ ทั่วประเทศให้ครบทุกจังหวัด จํานวน 99 ศูนย์การเรียน และมีครูผู้สอน (อัตราจ้าง) รวมทั้งสิ้น 297 คน รวมทั้ง
จัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการดําเนินงานที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
  นอกจากน้ีเห็นควรให้มีการเปลี่ยนช่ือเดิม “โครงการศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเร้ือรังใน
โรงพยาบาล” เป็น “โครงการศูนย์การเรียนสําหรับเด็กในโรงพยาบาล”  
  จากการดําเนินโครงการศูนย์การเรียนสําหรับเด็กในโรงพยาบาลดังกล่าว จะทําให้เด็กเจ็บป่วยเร้ือรัง
ในโรงพยาบาลได้รับบริการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงในรูปแบบที่เหมาะสม ไม่เกิดความท้อแท้ และไม่ต้อง
ออกจากโรงเรียนกลางคัน  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ รวมทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐอีกทางหน่ึง (เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลไม่ต้องเรียนซ้ําช้ัน)  
 
17. เรื่อง ขออนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ปี 2560 เพิ่มเติม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ขยายกรอบวงเงิน
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ปี 2560 เพ่ิมเติม จากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม 2561 อนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น กรอบวงเงิน 3,136,.735 ล้าน
บาท เป็น 3,211.048 ล้านบาท เพ่ิมเติมอีก 74.313 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่กระทรวงการคลัง  (กค.) 
อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562 เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ปี 2560 ครัวเรือนละ 3,000 บาท รวมทั้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัด
การขอรับการจัดสรรงบประมาณ และประสานงานกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อเร่งรัดการ
โอนเงินให้เกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือโดยเร็ว ตามความเห็นสํานักงบประมาณ 
 
18. เรื่อง การกู้ยืมเงินโดยการออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือน
บ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)  ดําเนินการกู้ยืมเงินโดยการออกพันธบัตรเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีของ สพพ. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ในกรอบวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ โดยให้ 
สพพ. ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องก่อนดําเนินการออกพันธบัตรต่อไป  
 
19. เรื่อง การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 
2561/2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่าย
นํ้าตาลทรายข้ันต้น ฤดูการผลิตปี 2561/2562 ในอัตราอ้อยตันละ 700.00 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส 
หรือเท่ากับร้อยละ 97.29 ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 719.47 บาทต่อตันอ้อย  และกําหนดอัตรา
ขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 42.00 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส และผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทราย
ขั้นต้น ฤดูการผลิต ปี 2561/2562 เท่ากับ 300.00 บาทต่อตันอ้อย ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ 
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20. เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 บี เพื่อทําเหมืองแร่ของบริษัท ศิลาอารี จํากัด และห้าง
หุ้นส่วนจํากัด วังศิลา ที่จัหงวัดนครศรีธรรมราช  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอดังน้ี 
  1. อนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 บี เพ่ือทําเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามคําขอประทานบัตรที่ 6/2557 ของบริษัท ศิลาอารี จํากัด (บจก. ศิลาอารี) 
ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 
  2. อนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 บี เพ่ือทําเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามคําขอประทานบัตรที่ 7/2557 ของห้างหุ้นส่วนจํากัด วังศิลา (หจก. วังศิลา) 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532  
  และให้กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่) รับความเห็นของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ไปพิจารณา
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป และให้รับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
ไปดําเนินการต่อไปด้วย 
  ทั้งน้ี ให้กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่) กํากับให้บริษัท  
ศิลาอารี จํากัด และห้างหุ้นส่วนวังศิลา ดําเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามขั้นตอนของกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 
 
21. เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอดังน้ี 

 1. รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 
  2. ให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสําคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
การดําเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  3. ให้หน่วยงานที่กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ 
   3.1 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดําเนินการ ดังน้ี 
    3.1.1 ด้านกํากับดูแลการประเมิน 
            กํากับติดตามการประเมิน (Monitoring) การดําเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานภายใต้กํากับดูแลของแต่ละหน่วยงาน รวมไปถึงการผลักดันให้หน่วยงานภายใต้กํากับดูแลให้ความร่วมมือ
และดําเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินที่กําหนด 
    3.1.2 ด้านส่งเสริมการยกระดับผลการประเมิน 
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            1) นําผลการประเมินไปพิจารณากําหนดมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้กํากับดูแลมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีการยกระดับผลการประเมินให้
สูงขึ้น 
            2) กํากับติดตามการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองของ
หน่วยงานภายใต้กํากับดูแล 
   3.2 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) มีบทบาทหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการยกระดับผลการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและด้าน
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
   3.3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) มีบทบาทหน้าที่ใน
การให้ข้อเสนอแนะด้านส่งเสริมการยกระดับผลการประเมิน โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีมีการรายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐควบคู่กับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
   ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณในการดําเนินการใด ๆ ให้ดําเนินการปรับเปลี่ยน
งบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้ในการดําเนินการไปพลางก่อน และให้จัดทําคําขอ
จัดต้ังงบประมาณแบบบูรณาการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เป็นต้นไป โดยให้สํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดําเนินการเน่ืองจาก
เป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล 
  และขอความร่วมมือสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องต่อไป 
 
22. เรื่อง รายงานผลการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business 
2019 และการขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการจัดอันดับความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจของ
ธนาคารโลก Doing Business 2019 (พ.ศ. 2562) และการขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
(Doing Business) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 รวมท้ังมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการ
ตามแผนการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ทั้งน้ี ให้สํานักงาน ก.พ.ร. และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. รายงานผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business 
2019 (พ.ศ. 2562) ได้จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจเป็นอันดับที่ 27 จาก 190 
ประเทศทั่วโลก จัดเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ (อันดับ 2) และมาเลเซีย (อันดับที่ 15) ซึ่งถึงแม้ว่า
อันดับของประเทศไทยปรับลดลงจากปีก่อน 1 อันดับ แต่ประเทศไทยมีค่าคะแนนความยาก - ง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ (Ease of Doing Business Score : EODB Score) รวมทุกด้านเท่ากับ 78.45 คะแนน ซึ่งเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีก่อนที่ได้คะแนนเท่ากับ 77.44 คะแนน และได้รับคะแนนดีขึ้นในเกือบทุกด้าน (ได้รับคะแนนดีขึ้นใน 9 ด้าน จาก
ทั้งหมด 10 ด้าน) โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน 4 ด้านหลักที่ประเทศไทยได้มีการปฏิรูปเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ได้แก่ (1) ด้านการขอใช้ไฟฟ้าซึ่งได้รับคะแนนสูงถึง 98.57 คะแนน (จากเดิม 90.45 คะแนน) และ
ได้รับการจัดอันดับดีขึ้นเป็นอันดับที่ 6 จาก 190 ประเทศทั่วโลก (จากเดิมอยู่อันดับที่ 13)   (2) ด้านเริ่มต้นธุรกิจที่ได้
ปรับปรุงค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนในการเร่ิมต้นธุรกิจลดลง (3) ด้านการชําระภาษี ที่ได้ปรับปรุงการ
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ดําเนินงานเพ่ือลดระยะเวลาในการย่ืนภาษีนิติบุคคล และ (4) ด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่ได้ปรับปรุงการ
ดําเนินงานเพ่ือลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารส่งออก 
  2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา มีผลการขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจที่สําคัญ เช่น (1) การสร้างการรับรู้ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับงานบริการ
ภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือการยกระดับประสิทธิภาพในการให้บริการและเพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ (โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) และ (2) การลงนามบันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือด้านการเช่ือมโยงข้อมูลหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อมูลสังหาริมทรัพย์) ระหว่างกระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดทําฐานข้อมูลและตรวจสอบหลักประกันการชําระหน้ีที่ครบถ้วน ทันสมัย
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการได้รับสินเช่ือ 
  3. เพ่ือให้ประเทศไทยมีผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจ ในรอบต่อไป (Doing 
Business 2020) ดีขึ้น สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได้รวบรวมแผนการดําเนินงานในการขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวม 13 หน่วยงาน และขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมาย
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามแผนการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตาม หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องมีความเห็นเพ่ิมเติมและเสนอขอปรับแผนดังกล่าวในบางส่วนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยแผนการ
ดําเนินการฯ หน่วยงานรับผิดชอบและความเห็นของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สรุปได้ ดังน้ี 
   3.1 ด้านการเร่ิมต้นธุรกิจ : พัฒนา ปรับปรุง และสร้างการรับรู้ เก่ียวกับระบบการจด
ทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Registration) โดยกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และกระทรวง
แรงงาน) 
   3.2 ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง : พัฒนาระบบยื่นขออนุญาตก่อสร้างการควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารและการติดต้ังประปา [โดยกระทรวงมหาดไทย และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)] 
   3 . 3  ด้ านการขอ ใ ช้ ไฟ ฟ้ า  :  ปรั บปรุ ง อั ต ร าค่ าบริ ก า รการขอ ใ ช้ ไฟ ฟ้ า  ( โ ดย
กระทรวงมหาดไทย) 
   3.4 ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน : เช่ือมโยงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning Layer) 
และผังเมืองในพ้ืนที่ทั่วประเทศไทย (โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์) 
   3.5 ด้านการได้รับสินเช่ือ : พัฒนาระบบข้อมูลหลักประกันทางธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และส่งเสริมการเข้าถึงสินเช่ือของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [โดยกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และธนาคารแห่งประเทศ
ไทย] โดยกระทรวงคมนาคมมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า ในการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลในลําดับถัดไป เห็นควรที่
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องพิจารณาประเภทของข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้โดยชอบด้วยกฎหมายร่วมกัน และขยายไป
ยังหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้งภาคเอกชนต่อไป อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทยขอตัดเรื่องการเช่ือมโยงข้อมูลผ่าน
ธุรกิจค้าปลีกออกจากแผนการดําเนินการฯ ที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ เน่ืองจากสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีแผนการดําเนินงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว 
   3.6 ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย : ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ เ ก่ียวข้อง  
เพ่ือยกระดับการคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย และเพ่ือลดภาระต้นทุนในการประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน  
(โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์) โดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอปรับปรุงรายละเอียดของแผนการดําเนินการฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
กล่าวคือ เสนอให้เพ่ิมกระทรวงพาณิชย์ร่วมเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ในส่วนที่เก่ียวข้องกับบริษัทจํากัด 
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   5.7 ด้านการชําระภาษี : ผลักดันการชําระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาช่อง
ทางการชําระเงินสมทบให้แก่กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน (โดยกระทรวงการคลังและกระทรวง
แรงงาน) โดยกระทรวงแรงงานขอปรับถ้อยคําให้เข้าใจง่ายย่ิงขึ้น 
   3.8 ด้านการค้าระหว่างประเทศ : พัฒนาระบบศุลกากรล่วงหน้า ระบบการขนส่งทางน้ํา 
และระบบคลังข้อมูลทางการค้าของไทย (โดยกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และกระทรวงพาณิชย์) 
   3.9 ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง : พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องกับศาล 
(โดยสํานักงานศาลยุติธรรม) 
   3.10 ด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย : พัฒนาเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี/เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ ระบบการยื่นคําร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบข้อมูลบุคคลล้มละลายทุจริต ตลอดจนแก้ไขกฎหมายที่
เก่ียวข้อง (โดยกระทรวงยุติธรรม) 
 
23. เรื่อง ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการ
เลือกต้ังทั่วไป 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (สํานักงาน ก.ก.ต.) เสนอ
แนวทางปฏิบัติในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกต้ังทั่วไป ดังน้ี 
  สํานักงาน ก.ก.ต. เสนอว่า คณะกรรมการการเลือกต้ังได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
และมีมติเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยให้กระทรวง ทบวง กรม ราชการ
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ให้การดําเนินงานการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ดังน้ี 
  1. กําชับให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดถือปฏิบัติตามแนวทางมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 ในการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  อน่ึง แนวทางมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุก
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
รวม 2 มติ ได้แก่ 
   1) มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2543 [เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับแนวทาง
ปฏิบัติในการเลือกต้ัง] 
   2) มติคณะรัฐมนตรีเ ม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2550 [เรื่อง สรุปผลการหารือระหว่าง
นายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกต้ัง] สรุปได้ดังน้ี 
  1.1 แนวทางปฏิบัติในการเลือกต้ังตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2543 
   ( 1 )  กํ า ชั บ ข้ า ร า ช ก า ร  พ นั ก ง า น  แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ น สั ง กั ด ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท  
ทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2539 
โดยเคร่งครัดโดยเฉพาะการให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเม่ือได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง รวมท้ังการวางตัวเป็นกลางของ
ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทและทุกระดับดังกล่าวด้วย 
   (2) นับแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ัง การแต่งต้ัง (โยกย้าย) ข้าราชการ 
พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทและทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ินให้
พิจารณาเท่าที่จําเป็น รวมทั้งไม่ควรจัดให้มีการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วัน
ก่อนวันเลือกต้ังเพราะอาจจะกระทบต่ออัตรากําลังเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานการเลือกต้ัง 
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  1.2 แนวทางปฏิบัติในการเลือกต้ังตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2550 
   (1) ประกาศให้การแก้ไขปัญหาการซ้ือสิทธิขายเสียงเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือให้ทุกภาค
ส่วนของสังคมช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
   (2) ให้มีการสนธิกําลังระหว่างทหาร ตํารวจ พลเรือน และอาสาสมัครด้านความ
ปลอดภัยเพื่อให้การคุ้มครองประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง และเจ้าหน้าที่จัดการเลือกต้ังได้รับความปลอดภัย 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   (3) ขอรับการสนับสนุนด้านบุคลากรและสถานที่จากหน่วยงานของรัฐในการจัดการเลือกต้ัง
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2539 ให้กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และท้องถ่ินให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนในการดําเนินการเลือกต้ัง 
   (4) ให้กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ  และท้องถ่ินให้การสนับสนุนเก่ียวกับสถานท่ี
ปิดประกาศและท่ีติดแผ่นป้ายเก่ียวกับการเลือกต้ังในบริเวณสาธารณสถานของรัฐ สถานที่สําหรับให้ผู้สมัครและ
พรรคการเมืองใช้ในการโฆษณาหาเสียงและออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ของรัฐสําหรับผู้สมัคร
และพรรคการเมืองให้เพียงพอและเท่าเทียมกัน 
   (5) ให้คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจวางตัว
เป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด 
  2. ให้การสนับสนุนสถานท่ีเพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  3. ให้การสนับสนุนการดําเนินงานในการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเก่ียวกับการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผา่นทางสื่อต่าง ๆ ของรัฐ ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หอกระจายข่าว และเสียงตามสาย 
  4. เห็นชอบในหลักการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ
สนับสนุนการเลือกต้ังได้ตามความเหมาะสม 
 
24. เรื่อง การดําเนินการตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล
เพิ่มเติม 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี 
                    1. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยใช้อํานาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  
พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นการเฉพาะสําหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถมาย่ืนคําขอรับหนังสือคนประจําเรือ 
เพ่ืออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและทํางานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ให้ครอบคลุมคนต่างด้าวที่ 
เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร ภายหลังวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 
ขยายระยะเวลาการดําเนินการขอหนังสือคนประจําเรือ จัดทําทะเบียนประวัติ หรือบัตรประจําตัวตามกฎหมายว่า
ด้วยการทะเบียนราษฎร ออกไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 
                    2. ขยายระยะเวลาเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือจัดทําทะเบียนประวัติและออกหนังสือคน
ประจําเรือ ออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 
                    3. ให้กระทรวงการต่างประเทศ มอบอํานาจในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว (Non - 
Immigrant) รหัส L – A ให้กับสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ในการดําเนินการตรวจลงตราให้กับแรงงานต่างด้าวที่ถือ
หนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล ที่ได้รับหนังสือคนประจําเรือตาม
กฎหมายว่าด้วยการประมง 

สาระสําคัญ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า 

                    1. ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นการเฉพาะสําหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถมาย่ืนคําขอรับหนังสือคนประจําเรือ เพ่ือ
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อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว และทํางานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 
กําหนดให้คนต่างด้าวซึ่งมีอายุต้ังแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่ถือหนังสือเดินทางเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือ
หนังสือรับรองสถานะบุคคล ที่ยังไม่หมดอายุ และเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อนหรือในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 
สามารถมาย่ืนคําขอรับหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง เพ่ือรับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และรับอนุญาตให้ทํางานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พร้อมทั้งจัดทําทะเบียนประวัติหรือบัตรประจําตัวตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎร ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 
                    2. ในการดําเนินการเปิดให้มีการข้ึนทะเบียนคนต่างด้าวเพ่ือทํางานในกิจการประมงทะเล ต้ังแต่วันที่ 
3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562 ปรากฏว่ามีคนต่างด้าวมาขอรับหนังสือคนประจําเรือ เพียงจํานวน 
1,813 คน ไม่เพียงพอต่อความต้องการแรงงานของนายจ้างที่ประกอบกิจการประมงทะเลอีกไม่ตํ่ากว่า 23,000 คน 
 
25. เรื่อง ขอเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนหนองจิก ท้องที่ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี 
  1. อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 
สิงหาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลน) 
และเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2543 เรื่อง การแก้ไขปัญหา
การจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลน) เพ่ือเข้าใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนหนองจิกท้องที่ตําบลตุยง 
อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จํานวน เน้ือที่ 9 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา เพ่ือใช้เป็นสถานที่ต้ังโรงเรียนบ้านปากบาง
ตาวา จังหวัดปัตตานี โดยให้กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ดําเนินการให้
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป 
  2 .  สําหรับค่ าใ ช้จ่ ายเ พ่ือปลูกและบํารุ งชายเลนทดแทนจํานวน  2 ,323 ,414 บาท  ให้
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ดําเนินการโดยปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ 
  3. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

ต่างประเทศ 
 
26. เรื่อง  การเสนอเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 14 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) เสนอ ดังน้ี 
                   1. เห็นชอบต่อเอกสารจากการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 14 จํานวน 4 ฉบับ ได้แก่ (1) 
แผนแม่บทการสื่อสารอาเซียน ระยะที่ 2 (2) ค่านิยมหลักของอาเซียนในการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (3) กรอบความร่วมมือ
ว่าด้วยการร่วมผลิตสื่อโสตทัศน์อาเซียน และ (4) การทบทวนคุณลักษณะเทคนิคของเครื่องรับ (ถอดรหัส) สัญญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัล DVB – T2 (IRD) 
                   2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารตามข้อ 
1 ในการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 22 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยกรมประชาสัมพันธ์จะประสาน
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพ่ือแจ้งยืนยันความเห็นชอบของไทยต่อสิงคโปร์ในฐานะประธานคณะมนตรี
ประสานงานอาเซียนอย่างเป็นทางการต่อไป 
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                   ทั้งน้ี หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคําของเอกสารทั้ง 4 ฉบับดังกล่าวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญ 
หรือที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให้สํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) สามารถดําเนินการได้โดย
ไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
(กต. แจ้งว่ามีการรับรองแผนแม่บทการสื่อสารอาเซียน ระยะที่ 2 แล้ว ในที่ประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 
ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์) 
                   สาระสําคัญของเอกสารจากการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 14 จํานวน 4 ฉบับ  
สรุปได้ ดังน้ี 
                   1. แผนแม่บทการสื่อสารอาเซียน ระยะที่ 2 เป็นกรอบและแนวทางเพ่ือการสื่อสารประชาสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้าหมายหลัก (ประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียน สตรีและเยาวชน ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ ภาค
ประชาชนสังคม ผู้นําทางความคิด สื่อ และกลุ่มผู้รับสารในต่างประเทศ) ในประเด็นเก่ียวกับอาเซียนในการพัฒนาและ
วิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียน รวมถึงเป็นแนวทางในการพัฒนาแผน กลยุทธ์การส่ือสารและการดําเนินงานการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือผลักดันวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 ให้บรรลุผล
สําเร็จ คือ “อาเซียน:ประชาคมแห่งโอกาสสําหรับทุกคน” 
                   2. ค่านิยมหลักของอาเซียนในการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล เป็นแนวทางให้ประชาชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องนําไปปฏิบัติและให้ความรู้แก่ประชาชนในอาเซียน เพ่ือให้สามารถใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยและความ
รับผิดชอบ 
                   3. กรอบความร่วมมือว่าด้วยการร่วมผลิตสื่อโสตทัศน์อาเซียน  มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือและการอํานวยความสะดวกในการร่วมผลิตระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงส่งเสริมเผยแพร่เอกลักษณ์
ของอาเซียนสู่สายตาพลเมืองอาเซียนและประชาคมโลก 
                   4. การทบทวนคุณลักษณะเทคนิคของเครื่องรับ (ถอดรหัส) สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล DVB-
T2 (IRD) ได้กําหนดคุณลักษณะเทคนิคของเคร่ืองรับ (ถอดรหัส) สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล DVB – T2 (IRD)  
ที่สามารถนํามาใช้งานในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ และเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถรับชมช่องรายการ  
Free – to – air (FTA) บนอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาได้ ผ่านการรับสัญญาณภาคพ้ืนดิน รวมถึงเพ่ือเตรียมการ
ให้รัฐบาลสามารถส่งข่าวสาร ข้อมูล ไปยังพลเมืองของอาเซียนได้ทุกที่ทุกเวลา  
 
27. รื่อง  การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับสหพนัธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยว
วงเดือนแดงระหว่างประเทศ (International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies : 
IFRC) และเห็นชอบให้ เลขาธิการอาเซียนหรือผู้ แทนเป็นผู้ ลงนามในร่างบันทึกความเข้า ใจฯ  ร่วมกับ
เลขาธิการ IFRC เน่ืองจากเป็นการดําเนินงานตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้
สถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเป็นพันกรณีที่ประเทศไทยได้ลงนามรับรองไว้แล้วเมื่อปี พ.ศ. 2548 ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขโดยไม่
กระทบสาระสําคัญ ให้กระทรวงมหาดไทยสามารถดําเนินการต่อไปได้ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย เสนอ (กําหนดการ
ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ภายในเดือนมีนาคม 2562 ณ สํานักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย) 
                   ทั้งน้ี ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ (International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies : IFRC)  
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือกําหนดขอบเขตและพ้ืนที่หลักของความร่วมมือระหว่าง IFRC กับอาเซียนในเร่ืองที่เป็น
ผลประโยชน์ร่วมกันเพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งและการปรับตัวของชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้าน
การจัดการภัยพิบัติ โดยมีความสอดรับและเป็นไปตามอํานาจหน้าที่ การจัดลําดับความสําคัญ และทรัพยากรของ
ประเทศตนเอง 
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28. เรื่อง  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. 2562 – 2566 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ดังน้ี 
                   1. อนุมัติให้ราชอาณาจักรไทยสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัชชา
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 22 วาระปี พ.ศ. 2562 – 2566 
                   2. เห็นชอบให้นายสีหศักด์ิ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงปารีสเป็นหัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทยในการสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญา
คุ้มครองมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 22 วาระปี พ.ศ. 2562 – 2566 โดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.) ดําเนินการขอเสียงและแลกเสียง สนับสนุนกับรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และการไขว้เสียงกับ
อนุสัญญาอ่ืน ๆ 
                   3. เห็นชอบให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ดําเนินการจัดต้ัง
คณะทํางานในการรณรงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก ในการประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่ง
อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 22 วาระปี พ.ศ. 2562 – 2566 โดยมอบหมายให้สํานักงบประมาณ (สงป.) 
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
เป็นคณะกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. 2562 – 2566 ให้แก่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (National Focal Point) และ กต. เพ่ือใช้
ในกิจกรรมการรณรงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง (กําหนดการคัดเลือกเป็นกรรมการ
มรดกโลกจะจัดขึ้นในการประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 22 วาระปี พ.ศ. 
2562 – 2566 ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ทั้งน้ี ราชอาณาจักรไทยต้อง
ดําเนินการหาเสียงเลือกต้ัง ต้ังแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป) 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   คณะกรรมการมรดกโลก (World Heritage Committee) ทําหน้าที่พิจารณาในการจัดสรรความ
ช่วยเหลือทางการเงินตามคําขอจากรัฐภาคี เพ่ือดูแลแหล่งวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีความสําคัญระดับโลกและ
พิจารณาคุณสมบัติและคําขอรับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก 
รวมทั้งถอดถอนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่อยู่ในภาวะอันตราย (World Heritage in danger) 
จากบัญชีรายช่ือแหล่งมรดกโลก โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการมรดกโลกประกอบด้วยรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญา
คุ้มครองโลก จํานวน 21 ประเทศ จากรัฐภาคีสมาชิกแห่งอนุสัญญาฯ จํานวน 193 ประเทศ ใน 5 ภูมิภาค (1) ยุโรป
ตะวันตกและอเมริกาเหนือ (2) ยุโรปตะวันออก (3) ลาตินอเมริกาและคาริเบียน (4) เอเชียและแปซิฟิก (5) แบ่งเป็น 
5.1) แอฟริกา (Africa States) และ 5.2) อาหรับ (Arab States) ที่ผ่านมาราชอาณาจักรไทยเคยดํารงตําแหน่ง
กรรมการในคณะกรรมการมรดกโลก จํานวน 3 สมัย คือ พ.ศ. 2532 – 2538   พ.ศ. 2540 – 2546 และพ.ศ. 2552 
– 2556   

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลกแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของ
ราชอาณาจักรไทยในเวทีโลก และเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของอนุสัญญา
คุ้มครองมรดกโลกในการปกป้องคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติต่อไป 
     
29. เรื่อง  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยา  
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยา และอนุมัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขถ้อยคําหรือประเด็นที่
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มิใช่สาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องน้ัน ๆ 
โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข เสนอ 
                   บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยา มีสาระสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาความ
ร่วมมือด้านสาธารณสุขและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างไทยกับเคนยาในประเด็นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
การจัดลําดับความสําคัญของชุดสิทธิประโยชน์ที่ใช้ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยผ่านการประเมินเทคโนโลยีด้าน
สุขภาพ การเสริมสร้างระบบสุขภาพบนพ้ืนฐานการสาธารณสุขมูลฐาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพ 
โดยกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยาได้ร่วมกันจัดทําร่าง
บันทึกความเข้าใจฯ และกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศได้ให้ความเห็นชอบต่อบันทึกความเข้าใจฯ แล้ว 
                   ทั้งน้ี บันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักร
ไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ในการประชุม
วิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจําปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม –2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 
  
30.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบเอกสาร Comprehensive Framework on Enhancing Trade and 
Economic Partnership between the Government of the Kingdom of Thailand and the 
Government of the People’s Republic of China 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อเอกสาร Comprehensive Framework on Enhancing Trade and 
Economic Partnership between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government 
of the People’s Republic of China และมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตาม
เอกสาร Comprehensive Framework ดังกล่าว เพ่ือให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีนเป็นรูปธรรม 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ เสนอ 
                   สาระสําคัญของเอกสาร Comprehensive Framework on Enhancing Trade and 
Economic Partnership between the Government of the Kingdom of Thailand and the 
Government of the People’s Republic of China เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง (political 
Commitment) ที่มุ่งเน้นการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีน โดยครอบคลุมความร่วมมือ 7 
สาขา ได้แก่ ด้านการค้า อุตสาหกรรมและการลงทุน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การเงิน การท่องเที่ยว และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค รวมทั้งความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในสาขาสําคัญที่มีผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและจีน ใน 7 สาขาดังกล่าวที่ทั้ง
สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน 
                   ทั้งน้ี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่ายที่มุ่งยกระดับความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน และจะใช้เป็นพ้ืนฐานและแนวทางให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการดําเนินความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ และช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเน่ือง 
     

แต่งต้ัง 
 
31. เรื่อง  การแต่ง ต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
(กระทรวงยุติธรรม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ัง นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร 
ผู้อํานวยการสํานัก (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับสูง) สํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารง
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ตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ต้ังแต่วันที่             
21 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
32. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตร ี
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นายยงยุทธ สุทธิชื่น ผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารง
ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี  
   2. นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารง
ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี  
  3. นายธนสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่ง 
ที่ว่าง  
 
33. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านการบริหารธุรกิจ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งต้ัง นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านการบริหารธุรกิจ) แทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ 29 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  
 
34. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาํนักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เสนอแต่งต้ัง
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ รวม 5 คน 
โดยนับวาระใหม่ ดังน้ี  
  1. นายจิรชัย มูลทองโร่ย      ประธานกรรมการ  
  2. นายสุวิชญ โรจนวานิช      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3. รองศาสตราจารย์บุญสนอง รัตนสุนทรากุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4. นายดิสทัต โหตระกิตย์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  5. นายชัยยศ อ่ิมสุวรรณ์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 29 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  
 
35. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เสนอแต่งต้ัง 
นายธานินทร์ ผะเอม ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
แทน นางรัชนีพร พุคยาภรณ์ ที่ลาออก ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 29 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  
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36. เรื่อง การแต่งต้ังผู้ทรงคณุวุฒิ ผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ และบคุคลอ่ืนทีมี่ความเก่ียวขอ้งกับการผัง
เมืองเป็นกรรมการในคณะกรรมการผังเมือง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบันหรือ
องค์การอิสระ และบุคคลอ่ืนที่มีความเก่ียวข้องกับการผังเมืองเป็นกรรมการในคณะกรรมการผังเมือง รวม 13 คน 
ดังน้ี  
   1. ผู้ทรงคณุวุฒิ จํานวน 9 คน   
    (1) นายปรีชา รณรงค์     ด้านการผังเมือง  
   (2) นายสมชัย ศรีวิบูลย์    ด้านการผังเมือง  
   (3) นายตรีภพ จันทรประภา   ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์  
   (4) นายสายสรุีย์ บุนนาค    ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์  
     (5) นายธนพิชญ์ มลูพฤกษ์    ด้านนิติศาสตร์  
   (6) นายพิชัย อุทัยเชฏฐ์    ด้านเศรษฐศาสตร ์ 
   (7) นางสาวศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์  ด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้มปีระสบการณ์ด้าน
การสอนในหลกัสูตรเกี่ยวกับการผังเมืองในสถาบันอุดมศึกษา  
   (8) นายสด แดงเอียด    ด้านโบราณคดี  
   (9) พลเอก เกษม ยุกตวีระ   ด้านสังคม  
  2. ผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ และบุคคลอื่นที่ มีความเก่ียวข้องกับการผังเมือง  
จํานวน 4 คน  
   (10) นายวัฒนา เชาวสกู    บุคคลอ่ืนที่มีความเก่ียวข้องกับการผังเมือง  
   (11) นายสมศักด์ิ จุฑานันท์     บุคคลอ่ืนที่มีความเก่ียวข้องกับการผังเมือง  
    (12) นายสมศักด์ิ ต้ังทรงศิริศักด์ิ   บุคคลอ่ืนที่มีความเก่ียวข้องกับการผังเมือง  
   (13) นายกมล ตรรกบุตร    ผู้แทนสภาวิศวกร  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 29 มกราคม 2562 เป็นต้นไป   
  
37. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์  
  คณะรฐัมนตรมีีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ รวม 8 คน ดังน้ี  
  1. นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล   ประธานกรรมการ  
  2. หม่อมหลวงวราภา อุกฤษณ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม  
  3. นายประวิทย์ แต่งอักษร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์  
  4. นายนนทรีย์ นิมิบุตร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์  
   5. หม่อมราชวงศ์ปิยฉัตร ฉัตรชัย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน  
  6. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร  
  7. นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจาํรัส   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน  
  8. นายมารุต บูรณรัช    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 29 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  
 
38 เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนตําแหน่งที่ว่าง  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์
เอกชัย ก่ีสุขพนัธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน แทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 29 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  
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39. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการข้าว  
    2. นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการข้าว ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  

…………………………………………………. 
 
 
 
 
  
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




