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เรือ่ง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562                                                1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 2 ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

พ.ศ. ….  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี  

   1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์             
พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้  
   2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย  
   3. ให้สํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
   4. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม 2549 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 25 สิงหาคม 2554 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรมตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เรื่อง การมอบ
อํานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
   1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 
และปรับปรุงโครงสร้างของกรมประมงใหม่  
  2. ปรับปรุงภารกิจในบางหน่วยงานที่ซ้ําซ้อนกันให้อยู่ภายในหน่วยงานเดียวกัน โดยกําหนด
ภารกิจกองที่มีหน้าที่ในการควบคุมสั่งการ แยกจากกองที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติการตรวจตราจับกุมผู้กระทําผิด
อย่างชัดเจน ทั้งการตรวจในทะเล การตรวจสัตว์นํ้าและเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ เป็นต้น นอกจากน้ี  ยังมีการ
ปรับบทบาทภารกิจในกองต่าง ๆ ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้มีการปฏิบัติจริง  

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  คอื  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
วาระที่ 7 ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนํา 

สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 103) พ.ศ. 2537 พ.ศ. …. 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิก 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 103) พ.ศ. 2537 พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
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  สาระสําคัญของร่างประกาศ  
  เป็นการยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร  
(ฉบับที่ 103) พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2537 ที่กําหนดให้ปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จาก
ปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองเป็นสินค้าควบคุม ที่ต้องมีหนังสือรับรองจากกรมประมงไปแสดงประกอบพิธีการนําเข้าต่อ
กรมศุลกากร เน่ืองจากปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีมาตรการควบคุมตรวจสอบการนําเข้าสินค้า
ดังกล่าวภายใต้พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นการเฉพาะแล้ว   

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  คอื  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
วาระที่ 9 ขอความเห็นชอบโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที ่

ประสบภัยจากพายุ โซนร้อนปาบึก 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ .)  

โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ดําเนินโครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยจากพายุ
โซนร้อนปาบึก  เพ่ือชดเชยดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนมกราคม - มิถุนายน 
2562) ภายในกรอบวงเงิน 14,622,000 บาท โดยให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ําทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร งบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงิน
อุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบ้ียให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลัง ปีการผลิต 2560/2561 ซึ่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ยืนยันว่าได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่าย จึงไม่ก่อให้เกิดภาระต่อ
งบประมาณ ตามนัยมาตรา 27 และมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดย
ให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  กษ. รายงานว่า  
  ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติพายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) ต้ังแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 
เป็นต้นมา  ส่งผลให้พ้ืนที่การเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจํานวน 15 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา 
จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัด
จันทบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดตราด ได้รับความเสียหาย กษ. (กรมส่งเสริมสหกรณ์) ได้ตระหนักถึงผลกระทบ
จากภัยพิบัติดังกล่าว เน่ืองจากสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งพ้ืนที่การเกษตรเสียหายจะส่งผลให้ 
ไม่มีรายได้ในการเลี้ยงชีพ และไม่สามารถส่งชําระหน้ีให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ จึงได้จัดทําโครงการให้ความ
ช่วยเหลือในส่วนของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติดังกล่าว  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 12 รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ดังน้ี 

  1. รับทราบรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่ งแวดล้อม  พ .ศ .  2561 ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรมและสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  2. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ สํานักงาน 
 
 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 2 ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และสหกรณ์ พ.ศ. …. 
7 ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์

ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร(ฉบับท่ี 103) พ.ศ. 2537 
พ.ศ. ….

เศรษฐกิจและสังคม 9 ขอความเห็นชอบโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกรท่ีประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก
12 รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                           เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562  
 
  วันน้ี (12 มีนาคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
    พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การอนุญาต การกําหนดอัตรา 
    ค่าตอบแทน ระยะเวลาและเง่ือนไขการลงทุนจัดให้มีหรือเข้าบริหารจัดการท่าเรือ 
    เรือหรือพาหนะสําหรับขนส่งข้ามฟาก ที่พักริมทาง หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนใดในเขต 
    ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงพิเศษ และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ….  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
    บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดชุมพร พ.ศ. …. และร่าง
    กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง
    ชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วน ในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ….  
    รวม 2 ฉบับ  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และ 
    ประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  6.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที ่..)  
  7.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการ
    นําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 103) พ.ศ. 2537 พ.ศ. …. 
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
 
  8.  เรื่อง   การปรับกรอบการดําเนินโครงการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้าน 
    ล้านหลัง)   
  9.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบโครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ 
    ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก 
  10.  เรื่อง   โครงการขยายระยะเวลาการเพ่ิมการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา  สาขาวิชา
    พยาบาลศาสตร์ (ปีการศึกษา 2561 2565)  เพ่ือพัฒนาสุขภาวะของประชาชน 
    และตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ  ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2561 -  2562) 
  11.  เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการขับเคล่ือนตามแผนยุทธศาสตร์ 
    National e-Payment 
  12.  เรื่อง  รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 
  13.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบเพ่ิมงบประมาณช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าว
    ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62 (เพ่ิมเติม) 
  14.   เรื่อง  งบประมาณโครงการชดเชยดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก 
  15.  เรื่อง  ทบทวนโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจาก 
    การลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบเฉพาะฤดูการผลิต 2561/2562 
  16.  เรื่อง  การจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
    และกระทรวงวัฒนธรรม  
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ต่างประเทศ 
 
  17.   เรื่อง   การจัดทําพิธีสารแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 4 (Fourth  
    Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment   
    Agreement) 
  18.   เรื่อง   ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
    สมัยที่ 4 
  19.  เรื่อง   การเสนอโนราเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
    ต่อองค์การยูเนสโก 
  20.  เรื่อง   ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุน 
    พิเศษแม่โขง – ล้านช้าง ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสถาน  
    เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย และร่างบันทึกความ
    เข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสถาบันความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
    เศรษฐกิจลุ่มนํ้าโขง 
  21.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมสําหรับความ
    ตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง ระดับรัฐมนตรี  
    ครั้งที่ 7  
  22.   เรื่อง   ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่า 
    ด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (IICBTA) ในการขนส่ง 
    สินค้าและผู้โดยสารระหว่างไทย – เมียนมา และร่างบทเพ่ิมเติม (Addendum) 
 

แต่งต้ัง 
 
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ  (กระทรวงสาธารณสุข)  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
    ประกันภัย  
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากร 
    สินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร  
    
 
 

**************** 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที ่..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพ่ิมเติมให้ทันสมัย             
6 ประเด็น) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (26 พฤศจิกายน 2561) ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  
  3. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว ที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 โดยเพ่ิมเติมสิทธิพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้นรายย่อย เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้
อย่างแท้จริง กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยใช้             
หลักธรรมาภิบาลกําหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น การห้ามไม่ให้ถือหุ้นไขว้ในบริษัท เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวใน            
การบริหารจัดการ รวมท้ังปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับการควบบริษัท และกําหนดเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการแปร
สภาพบริษัทเป็นบริษัทเอกชนเพ่ือให้การดําเนินการของบริษัทมหาชนจํากัดมีความคล่องตัวมากย่ิงขึ้น เป็นการอํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการประกอบธุรกิจอันเป็นการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีง่ายต่อการเริ่มต้น
ธุรกิจ (Ease of Doing Business) และส่งผลต่อการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจ 
(Doing Business) ของธนาคารโลก  
  
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์              
พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้  
   2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
ด้วย  
   3. ให้สํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
   4. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม 2549 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
25 สิงหาคม 2554 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เรื่อง การมอบอํานาจการแบ่งส่วน
ราชการภายในกรม  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
   1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 
และปรับปรุงโครงสร้างของกรมประมงใหม่ ดังน้ี  
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การแบ่งส่วนราชการปจัจุบนั การแบ่งส่วนราชการทีข่อปรบัปรุง 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
(1) สํานักงานเลขานุการกรม 
(2) กองกฎหมาย 
(3) กองการเจ้าหน้าที่  
(4) กองคลัง 
(5) กองควบคุมการค้าสัตว์นํ้าและปัจจัยการผลิต  
 
(6) กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและกิจกรรม
พิเศษ  
(7) กองตรวจการประมง  
(8) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  
(9) กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
(10) กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
(11) กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง  
(12) กองประมงต่างประเทศ 
(13) กองแผนงาน 
(14) กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง
และหลักฐานเพ่ือการสืบค้น 
(15) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด 
(16) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง 
(17) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า 
(18) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  
(19) กองวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด 
(20) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า 
(21) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์นํ้า 
(22) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นํ้า 
(23) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(24) สํานักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
(1) สํานักงานประมงจังหวัด 
(2) สํานักงานประมงอําเภอ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด  

ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
(1) สํานักงานเลขานุการกรม 
(2) กองกฎหมาย 
(3) กองการเจ้าหน้าที่  
(4) กองคลัง  
(5) กองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้าํและปัจจัยการ
ผลิต*  
(6) กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและกิจกรรม
พิเศษ  
(7) กองตรวจการประมง  
(8) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  
(9) กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง**  
(10) กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
(11) กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง  
(12) กองประมงต่างประเทศ 
(13) กองแผนงาน 
(14) กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง
และหลักฐานเพ่ือการสืบค้น 
(15) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด 
(16) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง 
(17) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า 
(18) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  
(19) กองวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด 
(20) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า 
(21) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์นํ้า 
(22) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นํ้า 
(23) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(24) สํานักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
(1) สํานักงานประมงจังหวัด 
(2) สํานักงานประมงอําเภอ ตามท่ีรัฐมนตรปีระกาศ
กําหนด

 
* เปลี่ยนชื่อ และปรับปรุงภารกิจให้มีความชัดเจนข้ึน โดยเพ่ิมภารกิจ (1) ท่ีตัดโอนมาจากกองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการ
ประมง (2) เพ่ิมภารกิจการตรวจติดตามสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมงและเรือประมง (3) ตัดโอนภารกิจการควบคุมและกํากับดูแล
การเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ํา (เดิม) ไปสังกัดกองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการ
ประมง  
** เปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับการจัดระดับของแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
  2. ปรับปรุงภารกิจในบางหน่วยงานที่ซ้ําซ้อนกันให้อยู่ภายในหน่วยงานเดียวกัน โดยกําหนดภารกิจ
กองที่มีหน้าที่ในการควบคุมสัง่การ แยกจากกองที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติการตรวจตราจับกุมผู้กระทําผิดอย่างชัดเจน 
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ทั้งการตรวจในทะเล การตรวจสัตว์นํ้าและเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ เป็นต้น นอกจากน้ี  ยังมีการปรับบทบาท
ภารกิจในกองต่าง ๆ ใหม ่เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้มีการปฏิบัติจริง  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การอนุญาต การกําหนดอัตราค่าตอบแทน ระยะเวลาและ
เงื่อนไขการลงทุนจัดให้มีหรือเข้าบริหารจัดการท่าเรือ เรือหรือพาหนะสําหรับขนส่งข้ามฟาก ที่พักริมทาง หรือ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนใดในเขตทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงพิเศษ และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การอนุญาต การ
กําหนดอัตราค่าตอบแทนระยะเวลาและเง่ือนไขการลงทุนจัดให้มีหรือเข้าบริหารจัดการท่าเรือ เรือหรือพาหนะสําหรับ
ขนส่งข้ามฟาก ที่พักริมทาง หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนใดในเขตทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงพิเศษ และทางหลวงสัมปทาน 
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดบทนิยาม “ผู้อํานวยการทางหลวง” “ลงทุน” และ “ทางหลวง” โดย “ผู้อํานวยการทาง
หลวง” หมายถึง ผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน  
   2. กําหนดให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยวิธีประมูลให้เป็นผู้ลงทุนต้องย่ืนขออนุญาตลงทุนต่อ
ผู้อํานวยการทางหลวง โดยในการอนุญาต ผู้อํานวยการทางหลวงจะกําหนดเง่ือนไขอย่างใดก็ได้ตามความเหมาะสม
และจําเป็นเก่ียวกับการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัยและการติดขัดของการจราจร ลักษณะการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ การปรับสภาพที่ดินและการร้ือย้ายสาธารณูปโภค การกําหนดพื้นที่ใช้สอย การจัดให้มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ การปลูกสร้างรวมถึงการปรับปรุงต่อเติมหรือการกระทําใด ๆ ในลักษณะเดียวกัน  
  3. กําหนดให้ในการกําหนดอัตราค่าตอบแทนอย่างน้อยต้องคํานึงถึงขอบเขตและวัตถุประสงค์ของ
การจัดให้มีการลงทุน ประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายและรายได้ของการลงทุน ประมาณการผลตอบแทนด้านการเงิน
และผลประโยชน์ตอบแทน ระยะเวลาและเง่ือนไขการลงทุน  ทั้งน้ี อาจกําหนดเป็นเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน  หรือการ
ดําเนินการใด ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ทาง หรือประโยชน์งานทางก็ได้  
  4. กําหนดให้ระยะเวลาในการอนุญาตให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยวิธีประมูล ให้เป็นผู้ลงทุนต้อง
คํานึงถึงมูลค่าการลงทุน ผลตอบแทนท่ีผู้รับอนุญาตจะได้รับ ทั้งน้ี จะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 50 ปี นับแต่วันที่
ผู้อํานวยการทางหลวงออกหนังสืออนุญาต  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดชุมพร พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี             
พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดชุมพร พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วน ในท้องที่จังหวัด
ปราจีนบุรี พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
    ร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ เป็นการกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดชุมพร และจังหวัด
ปราจีนบุรี เพ่ือประโยชน์ในด้านการป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม 
และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร เป็นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งคณะกรรมการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
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5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของ
ศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงกําหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์
ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2555 โดยกําหนดให้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอาจประกาศยกเลิกการยก
ย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติในภายหลังได้ เน่ืองจากผู้น้ันขาดคุณสมบัติในเร่ืองการมีสัญชาติไทยและใน
เรื่องขาดคุณธรรม  
 
6. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับที่ ..) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไป   
  สาระสําคัญของร่างประกาศ 
  1. ให้ยกเว้นภาษีสรรพสามิตเฉพาะสําหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้า
ปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เพ่ือจําหน่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร เท่ากับปริมาณของสินค้าหรือมูลค่าของสินค้าที่ได้รับการยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  
   2. ให้ผู้ขอยกเว้นภาษีแสดงเอกสารหลักฐานว่าได้ส่งสินค้าเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภท
ร้านค้าปลอดอากร และหากสินค้าสูญหายหรือขาดจํานวนไป ให้ถือว่าไม่ได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิต เว้นแต่สินค้าที่
ขาดจํานวนไปน้ันได้นํากลับเข้าโรงงานอุตสาหกรรม  
  3. กรณีที่สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตเกิดความรับผิดในอันจะต้องเสียอากรตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากร ให้ถือว่าสินค้าน้ันไม่ได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิต และให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีย่ืนแบบรายการภาษีและ
ชําระภาษีสรรพสามิตพร้อมกับการชําระอากรขาเข้า โดยใช้อัตราภาษีที่ใช้อยู่ในเวลาที่ความรับผิดในอันจะต้องเสีย
ภาษีสําหรับสินค้าน้ันเกิดขึ้น   
 
7. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 103) พ.ศ. 2537 พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวง
พาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 103) พ.ศ. 2537 พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างประกาศ  
  เป็นการยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 
103) พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2537 ที่กําหนดให้ปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่าชนิด
ครีบเหลืองเป็นสินค้าควบคุม ที่ต้องมีหนังสือรับรองจากกรมประมงไปแสดงประกอบพิธีการนําเข้าต่อกรมศุลกากร 
เน่ืองจากปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีมาตรการควบคุมตรวจสอบการนําเข้าสินค้าดังกล่าวภายใต้พระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นการเฉพาะแล้ว   
 
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
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8. เรื่อง  การปรับกรอบการดําเนินโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบการชดเชยส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบ้ียรับตามแผนรัฐวิสาหกิจของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ธอส.) กับรายได้ดอกเบ้ียรับจากโครงการจากรัฐบาล รวม 6 ปี (ปี 2562 -  2567) เพ่ิมเติม จํานวน 
789.66 ล้านบาท และยกเว้นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561   
  และสําหรับค่าใช้จ่ายที่ ธอส. จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล เพ่ือชดเชยส่วน            
ต่างระหว่างรายได้ดอกเบ้ียรับตามแผนรัฐวิสาหกิจของ ธอส. กับรายได้ดอกเบ้ียรับจากโครงการฯ เป็นระยะเวลา 6 ปี 
วงเงินรวม 789.66 ล้านบาท ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  2. ให้ ธอส. ในฐานะหน่วยงานของรัฐผู้ดําเนินโครงการจัดทําประมาณการต้นทุนทางการเงินและ
การบริหารจัดการที่รัฐจะต้องรับภาระทั้งหมดและแจ้งให้คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐและ กค. 
ทราบ และเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว ธอส. จะเสนอรายงานผลการดําเนินการและผลสัมฤทธ์ิต่อรัฐมนตรีว่า                
การกระทรวงการคลังเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ  รวมท้ังเผยแพร่ผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. กระทรวงการคลังได้รายงานผลการดําเนินโครงการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ(โครงการบ้าน
ล้านหลัง) ซึ่งหลังจากที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดให้ประชาชนจองสิทธิสินเช่ือตามโครงการดังกล่าว             
รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท  ภายใต้กรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท พบว่า มีประชาชนให้ความสนใจย่ืนจองสิทธิ
สินเช่ือ  รวมท้ังสิ้น จํานวน 127,102 ล้านบาท ซึ่งสูงเกินกว่ากรอบวงเงินสินเช่ือที่ ธอส. ได้กําหนดไว้จํานวนมาก  ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าโครงการบ้านล้านหลังสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการมีบ้านเป็น
ของตนเอง  โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน  มีผู้ย่ืนจองสิทธิ จํานวน  113,064 ล้านบาท 
ซึ่งมากกว่ากรอบวงเงินที่ ธอส. กําหนดไว้ จํานวน 93,064 ล้านบาท (ธอส. กําหนดกรอบวงเงินไว้จํานวน 20,000             
ล้านบาท) ในขณะที่ยอดจองสินเช่ือสําหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนต่อคนเกิน 25,000 บาท  มีผู้ย่ืนจองสิทธิเพียง 
จํานวน 14,038 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่ากรอบวงเงินที่ ธอส. กําหนดไว้ จํานวน 15,962  ล้านบาท (กําหนดกรอบวงเงิน
ไว้ จํานวน 30,000 ล้านบาท) ดังน้ัน เพ่ือสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งสินเช่ือที่อยู่อาศัยและได้มีที่
อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว ธอส.จึงได้ปรับกรอบการดําเนินโครงการบ้านล้านหลัง  
ซึ่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  ในครั้งน้ีกระทรวงการคลังจึงนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบปรับกรอบการดําเนินโครงการบ้านล้านหลังน้ี ดังน้ี  
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
(เฉพาะในส่วนที่ขอปรับปรงุ) 

กรอบการดําเนินโครงการฯ เดิม 
(มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 20 

พฤศจิกายน 2561) 

กรอบการดําเนินโครงการฯ 
ที่ขอปรับปรุงใหม่ 

1) กรอบวงเงินกู้ 
กลุ่มรายได้ต่อเดือนต่อคนไม่เกิน 25,000 บาท  กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท ก ร อ บ ว ง เ งิ น  4 0 , 0 0 0  

ล้านบาท 
กลุ่มรายได้ต่อเดือนต่อคนเกิน 25,000 บาท กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท ก ร อ บ ว ง เ งิ น  1 0 , 0 0 0  

ล้านบาท 
2) กรอบระยะเวลาดําเนินโครงการ สิ้นสุดการทํานิติกรรมภายในวันที่ 

30 ธันวาคม 2562 
สิ้ น สุ ด ก า ร ทํ า นิ ติ ก ร ร ม  
เมื่อ ธอส. ให้สินเช่ือเต็มตาม
ก ร อ บ ว ง เ งิ น  ( 5 0 , 0 0 0  
ล้านบาท) ทั้งน้ี ไม่เกินวันที่  
30 ธันวาคม 2564
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หมายเหตุ : การปรับกรอบการดําเนินโครงการบ้านล้านหลังในครั้งน้ี ยังอยู่ในกรอบเดิมที่ 50,000 ล้านบาท และใน
ส่วนของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ธอส. ยังคงใช้ตามเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเห็นชอบในหลักการไว้เมื่อวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2561 
  2. จากการปรับกรอบวงเงินกู้ตามข้อ 1 โดยเพ่ิมวงเงินสินเช่ือของโครงการสําหรับกลุ่มผู้มีรายได้ไม่
เกิน 25,000 บาทต่อเดือน น้ัน ส่งผลให้ ธอส. จะสูญเสียรายได้ดอกเบ้ียรับมากขึ้นเน่ืองจาก ธอส. ต้องกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี คงที่เป็นระยะเวลา 5 ปี สําหรับกลุ่มผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท ที่มีจํานวนมากขึ้น 
ดังนั้น ในคร้ังนี้ กค. จึงจําเป็นต้องขอรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยรับตามแผนรัฐวิสาหกิจของ 
ธอส.กับรายได้ดอกเบี้ยรับจากโครงการจากรัฐบาล รวม 6 ปี (ปี 2562 -  2567) เพิ่มเติมอีก จํานวน 789.66 
ล้านบาท จากเดิมที่ได้เคยเสนอขอรับการชดเชยดังกล่าวมาแล้วจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 
จํานวน 3,876.65 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินที่ ธอส. ขอรับการชดเชยทั้งสิ้น จํานวน 4,666.31 ล้านบาท ดังน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
ปีงบประมาณ รายได้ดอกเบีย้รับทีล่ดลง

ที่เคยเสนอขอ  
(มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2561) 

รายได้ดอกเบีย้รับทีล่ดลง
ที่จะขอรับชดเชยเพ่ิมเติม

ในครั้งนี ้

รวมทั้งสิน้ 

2562 209.18 - 209.18
2563 547.77 - 547.77
2564 688.90 - 688.90
2565 876.44 325.25 1,201.69
2566 890.89 307.97 1,198.86
2567 663.47 156.44 819.91
รวม 3,876.65 789.66 4,666.31 

 
หมายเหตุ :  1. ประมาณการผลกระทบต้ังแต่ปี 2562- 2567 เน่ืองจากลูกค้าทยอยทํานิติกรรมต้ังแต่ปี 2562 จะ
ครบกําหนด 5 ปี ที่ได้รับอัตราดอกเบ้ียพิเศษในปี 2567 วงเงินรวม 50,000 ล้านบาท   
  2. รายได้ดอกเบ้ียรับที่ลดลงที่จะขอรับชดเชยเพ่ิมเติม จํานวน 789.66 ล้านบาท คํานวณจากส่วนที่
เพ่ิมขึ้นของผลต่างของรายได้ดอกเบ้ียรับตามแผนรัฐวิสาหกิจของ ธอส. กับรายได้ดอกเบ้ียรับจากโครงการจากการ 
ปรับสัดส่วนวงเงินของกลุ่มผู้มีรายได้ต่อเดือนต่อคนไม่เกิน 25,000 บาท กับกลุ่มผู้มีรายได้ต่อเดือนต่อคนเกิน  
25,000 บาท 
 
9.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยจากพายุ 
โซนร้อนปาบึก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ดําเนิน
โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก  เพ่ือชดเชยดอกเบ้ีย
ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562) ภายในกรอบวงเงิน 14,622,000 บาท 
โดยให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงาน
ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร งบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบ้ียให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลัง ปีการผลิต 2560/2561 ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ยืนยันว่าได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และ
มีงบประมาณเหลือจ่าย จึงไม่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ ตามนัยมาตรา 27 และมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ  
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  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กษ. รายงานว่า  
  1. ตามท่ีได้เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติพายุโซนร้อนปาบึก  (PABUK) ต้ังแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 เป็น
ต้นมา  ส่งผลให้พ้ืนที่การเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจํานวน 15 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา จังหวัด
พัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดตราด ได้รับความเสียหาย กษ. (กรมส่งเสริมสหกรณ์) ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากภัยพิบัติ
ดังกล่าว เน่ืองจากสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งพ้ืนที่การเกษตรเสียหายจะส่งผลให้ไม่มีรายได้ในการ
เลี้ยงชีพ และไม่สามารถส่งชําระหน้ีให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ จึงได้จัดทําโครงการให้ความช่วยเหลือในส่วนของ
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติดังกล่าว โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังน้ี  

หัวข้อ รายละเอียด 
1. วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระหน้ีสินและลดต้นทุนของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปาบึก
2. เป้าหมาย สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ทํากินอยู่ในพ้ืนที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากพายุโซนร้อนปาบึก (ช่วงภัยต้ังแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 
เป็นต้นมา)  สมาชิกจํานวน 6,868 ราย ในพื้นที่ 9 จังหวัด  ในภาคใต้และภาคตะวันออก 
(จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลาและจังหวัดสุราษฎร์ธานี) มูลหนี้ต้นเงินกู้รวม 
974.8028 ล้านบาท 

3. คุณสมบัติสมาชิก
สหกรณ/์กลุ่ม
เกษตรกร 
 

3.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร  สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนที่สมาชิกประกอบอาชีพ
การเกษตร และเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเกษตรได้รับความเสียหาย
ด้านพืช  ด้านประมง  ด้านปศุสัตว์  และมีพ้ืนที่ทํากินที่อยู่ในพ้ืนที่ประสบภัยตามประกาศ
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากพายุโซนร้อนปาบึกและพ้ืนที่
การเกษตร/ผลผลิตได้รับความเสียหาย 
3.2 สมาชิกหรือคู่สมรสต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2561 และประกอบกิจกรรมการเกษตร
ในช่วงที่ผ่านมา  ตามที่แจ้งขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานท่ีกํากับดูแลเกษตรแต่ละด้านของ กษ. 
ตามประเภทการผลิตของตนก่อนเกิดภัยพิบัติ เช่น ปลูกพืช (กรมส่งเสริมการเกษตร) เลี้ยง
สัตว์ (กรมปศุสัตว์) หรือเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  (กรมประมง) เป็นต้น การให้ความช่วยเหลือหาก
เกษตรกรรายใดได้รับผลกระทบมากกว่า 1 ด้าน ให้ได้รับความช่วยเหลือเพียง 1 ด้าน โดย
ยึดการให้ความช่วยเหลือ 1 สัญญาต่อ 1 ครัวเรือน 
3.3 มีสัญญาเงินกู้เพ่ือการผลิตทางการเกษตรปี 2561 โดยต้องเป็นสัญญาเงินกู้ที่เกิดขึ้นก่อน
วันที่ประสบภัยของสมาชิกตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินในพ้ืนที่น้ัน ๆ และได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปาบึก 

4. คุณสมบัติสหกรณ/์
กลุ่มเกษตร 

4.1 เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร  สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนที่สมาชิกประกอบอาชีพการเกษตร
และกลุ่มเกษตรกรท่ีสมาชิกประกอบอาชีพการเกษตร ได้รับความเสียหายด้านพืช ด้าน
ประมง ด้านปศุสัตว์ และสมาชิกมีพ้ืนที่ทํากินอยู่ในพ้ืนที่ประสบภัยตามประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากพายุโซนร้อนปาบึกและพ้ืนที่การเกษตร/
ผลผลิตได้รับความเสียหาย 
4.2 ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ของสมาชิกที่ขอรับการชดเชยจะต้องเป็นสัญญาเงินกู้ที่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่โครงการกําหนด  และต้องไม่เป็นสัญญาเงินกู้ที่เคยได้รับการช่วยเหลือใน
โครงการหรือมาตรการอ่ืนจากภาครัฐให้ความช่วยเหลือในลักษณะเดียวกันมาก่อน

5. วิธีการดําเนินการ 5.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สมาชิกมีพ้ืนที่ทํากินอยู่ในพ้ืนที่ประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากพายุโซนร้อนปาบึก และพ้ืนที่การเกษตร/ผลผลิต
ได้รับความเสียหาย  ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกที่ขอรับการช่วยเหลือให้เป็นไปตาม
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หลักเกณฑ์ที่โครงการกําหนดให้ครบถ้วน โดยให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรพิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ มีมติขอเบิกเงินชดเชย
ดอกเบ้ียตามมาตรการ และจัดส่งเอกสารประกอบการขอเบิกเงินชดเชยดอกเบ้ียตาม
โครงการฯ ไปยังสํานักงานสหกรณ์จังหวัดภายในระยะเวลาที่กําหนด 
5.2 เงินที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้กู้ยืมเป็นเงินกู้ที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดหาจากแหล่ง
ทุนต่าง ๆ เช่น จากทุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเอง (จากเงินฝากหรือเงินค่าหุ้น) เงินกู้ยืมจาก
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) หรือเงินยืมจากแหล่งกู้ยืมอ่ืน 
ชดเชยดอกเบีย้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน โดยให้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรคํานวณดอกเบี้ยที่ขอรบัการชดเชยนับถัดจากวันที่ประสบภัยของสมาชิก
ตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบติักรณีฉุกเฉินจากพายุโซนร้อนปา
บึก  พื้นที่จนกว่าจะชําระคนืเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน  
5.3 ให้สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายและคํานวณ
ดอกเบ้ียให้ครบถ้วน  ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในโครงการที่กําหนดแล้วรายงานขอเบิกเงิน
ชดเชยดอกเบ้ียของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
5.4 กรมส่งเสริมสหกรณ์โอนเงินชดเชยดอกเบ้ียให้สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพ่ือเบิกจ่าย
ชดเชยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต่อไป 
5.5 สํานักงานสหกรณ์จังหวัดแจ้งโอนเงินชดเชยดอกเบ้ียให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามที่ได้
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการขอเบิกเงินชดเชยดอกเบ้ียตามโครงการฯ 
5.6 เมื่อมีการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบ้ียตามมาตรการ ให้สํานักงานสหกรณ์จังหวัดรายงาน
ผลการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบ้ียตามมาตรการไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบทุกคร้ัง 

6. ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

6 เดือน (ต้ังแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562)
กิจกรรม ช่วงเวลา 

1. สํารวจข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซน
ร้อนปาบึก 

เดือนมกราคม 2562 

2. เสนอขอความเห็นชอบโครงการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
3. สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรตรวจสอบ
คุณสมบัติของสมาชิกที่ขอรับการช่วยเหลือ
ตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ

เดือนมีนาคม 2562 

4. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดส่งเอกสาร
ประกอบการเบิกเงินชดเชยดอกเบ้ียไปยัง
สํานักงานสหกรณ์จังหวัด

เดือนมีนาคม - เมษายน 2562 

5. สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรวจสอบ
ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการ

เดือนมีนาคม - เมษายน 2562 

6. สํานักงานสหกรณ์จังหวัดโอนเงินชดเชย
ดอกเบ้ียให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เดือนมีนาคม - เมษายน 2562 

7. สํานักงานสหกรณ์จังหวัดรายงานผลการ
เบิกจ่ายเ งินชดเชยดอกเบ้ียไปยังกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562

8. สรุปและประเมินผลโครงการ เดือนมิถุนายน 2562  
7. ประโยชน์ที่ได้รับ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ทําการเกษตรและผลผลิตได้รับความเสียหายจาก

พายุโซนร้อนปาบึกสามารถบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนของสมาชิก จํานวน 6,868 
ราย
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10. เรื่อง  โครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
(ปีการศึกษา 2561 2565)  เพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ  ระยะที่ 1  
(ปีการศึกษา 2561 -  2562) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการโครงการขยายระยะเวลาการเพ่ิมการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ปีการศึกษา 2561 – 2565)  เพ่ือพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและตอบสนองยุทธศาสตร์
ประเทศ ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2561 – 2562) โดยมีเป้าหมายผลิตพยาบาลเพ่ิมจากการรับนักศึกษาพยาบาลปกติ 
จํานวน 2 รุ่น (ปีการศึกษา 2561 – 2562) จํานวนรวมท้ังสิ้น 5,268 คน และอนุมัติให้ดําเนินการ 
  2. อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการฯ โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นงบดําเนินการในการผลิตบัณฑิต  
ในอัตราเหมาจ่าย 110,000 บาท/คน/ปี คิดเป็น 440,000 บาท/คน/หลักสูตร รวมเป็นจํานวนทั้งสิ้น 1,759,484,984 
บาท (เฉพาะในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2566) แบ่งเป็น 
   2.1 งบประมาณสําหรับสถาบันสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (ศธ.) 
จํานวน 985,085,724 บาท 
   2.2 งบประมาณสําหรับสถาบันสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) จํานวน 774,399,260 บาท 
  สําหรับวงเงินงบประมาณจนสิ้นสุดโครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566) จํานวน
1,759,484,984 บาท เห็นควรให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ    
ตามแผนการดําเนินโครงการที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของข้อเท็จจริง  พร้อมรายละเอียดที่เก่ียวข้อง  เพ่ือเสนอขอ
ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป รวมท้ังพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ด้วย ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  ทั้งน้ี ให้กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสุข  และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ  สํานักงาน ก.พ. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนา
การศึกษา  และสํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
  หากกระทรวงศึกษาธิการมีความจําเป็นต้องดําเนินโครงการขยายระยะเวลาการเพ่ิมการผลิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษา  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ปีการศึกษา 2561 - 2565) เพ่ือพัฒนาสุขภาวะของประชาชน
และตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ ระยะที่ 2 (ปีการศึกษา 2563 – 2565) ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปกําลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
ในภาพรวมทั้งระบบที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. โครงการเพ่ิมการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
- 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยสามารถรับนักศึกษาพยาบาลได้
ทั้งสิ้น จํานวน 10,124 คน (จากเป้าหมาย จํานวน 10,128 คน) คิดเป็นร้อยละ 99.96 แบ่งเป็น สถาบันสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร จํานวน 24 แห่ง รับนักศึกษาได้ 
จํานวน 5,780 คน (จากเป้าหมาย จํานวน 5,728 คน) คิดเป็นร้อยละ 100.91 และสถาบันสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก  กระทรวงสาธารณสุข  จํานวน 29 แห่ง รับนักศึกษาได้ จํานวน 4,344 คน (จากเป้าหมาย จํานวน 4,400 คน) 
คิดเป็นร้อยละ 98.73 
  2. เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพให้มีจํานวนพยาบาลวิชาชีพสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประเทศอย่างเพียงพอ  ช่วยยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน  
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทําโครงการขยายระยะเวลาการเพ่ิมการผลิตและพัฒนาการ
จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ปีการศึกษา 2561- 2565) เพ่ือพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ซึ่งเป็นโครงการต่อเน่ืองจากเดิม (ปีการศึกษา 2557 – 2560) โดยในครั้งน้ีได้เสนอคณะรัฐมนตรี
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เพ่ือให้ความเห็นชอบให้ดําเนินโครงการเฉพาะระยะท่ี 1 (ปีการศึกษา 2561 - 2562) โดยมีเป้าหมายที่จะสามารถรับ
นักศึกษาพยาบาลเพ่ิมจากแผนการรับปกติได้ จํานวน 5,268 คน รวมท้ังขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการผลิต
พยาบาลวิชาชีพดังกล่าวสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -  2566 ในอัตราเหมาจ่าย 110,000 บาท/คน/ปี หรือคิด
เป็น 440,000 บาท/คน/หลักสูตร โดยครอบคลุมงบประมาณการจัดการศึกษาทั้งในส่วนของการพัฒนานักศึกษา  
ค่าตอบแทนต่าง ๆ  วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมเป็นจํานวนทั้ งสิ้น1,759,484,984 บาท ทั้ ง น้ี 
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ได้มีมติ
เห็นชอบในหลักการด้วยแล้ว 
 
ลําดับ สถาบนัการศกึษา จํานวนการผลิต 

เพิ่ม (คน) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

1. สั ง กั ดสํ า นั ก ง านคณะกรรมการการ อุดมศึ กษา 
กระทรวงศึกษาธิการ

2,828 985.09

2. กรุงเทพมหานคร (คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)  

160 0.00

3. สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข 2,220 774.40
4. สังกัดกระทรวงกลาโหมและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 60 0.00

รวม 5,268 1,759.49 
 
หมายเหตุ : เป็นการขอสนับสนุนงบประมาณ สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 เน่ืองจากกระบวนการจัดทํา
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ประกอบกับ  คณะพยาบาลศาสตร์
เก้ือการุณย์ฯ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมและสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้รับงบประมาณสนับสนุนการ
ผลิตพยาบาลเพ่ิมจากหน่วยงานแล้ว จึงไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
  3. เมื่อรวมกับแผนการรับนักศึกษาปกติ จํานวน 9,968 คน จะสามารถรับนักศึกษาพยาบาลได้
ทั้งหมด จํานวน 15,236 คน และภายหลังจากการดําเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 จะมีอัตราส่วนพยาบาล 1 คน ต่อ 392 
ประชากร ซึ่งจะสามารถรองรับความต้องการพยาบาลของประเทศไทยในระยะ 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2569) ที่ต้องการ
พยาบาลในอัตราส่วน 1 คน ต่อ 350 ประชากร   
  4. โครงการฯ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอในครั้งน้ีเป็นโครงการที่ทําให้มีบุคลากรพยาบาล
เพ่ิมขึ้น  ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในระยะส้ันและเพ่ิมคุณภาพในการให้บริการประชาชนใน
ระบบบริการสุขภาพได้ในระดับหน่ึง รวมท้ังกระทรวงสาธารณสุขได้นําเสนอแผนการปฏิรูปกําลังคนและภารกิจ
บริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขให้คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐพิจารณา
ด้วยแล้ว ซึ่งเป็นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
 
11. เรื่อง การรายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National              
e-Payment 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาตร์  National              
e-Payment (คณะกรรมการฯ) ซึ่งได้ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment อย่างต่อเน่ือง โดยผล
การดําเนินการที่ผ่านมา สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และได้รับการยอมรับในระดับสากล 
  2. เห็นชอบให้ยุติบทบาทของคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment 
เน่ืองจากผลสําเร็จการดําเนินการของคณะกรรมการฯ ตามนัยข้อ 1. เป็นจุดเร่ิมต้นให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถ
ผลักดันและพัฒนาระบบการชําระเงินของประเทศไทยภายใต้กรอบภารกิจของตนเองให้เข้าสู่ระบบการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบวงจร ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินการตามแผนการดําเนินการในระยะ
ต่อไป จึงไม่มีความจําเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนในรูปแบบของคณะกรรมการอีกต่อไป 
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment (คณะกรรมการฯ) โดยผลการดําเนินการที่ผ่านมา สําเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์และได้รับการยอมรับในระดับสากล พร้อมทั้งขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบให้ยุติบทบาทของ
คณะกรรมการฯ เน่ืองจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถผลักดันและพัฒนาระบบการชําระเงินของประเทศไทยภายใต้
กรอบภารกิจของตนเองให้เข้าสู่ระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบวงจรจึงไม่มีความจําเป็นต้องอาศัย
การขับเคลื่อนในรูปแบบของคณะกรรมการอีกต่อไป 
  2. ผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ National e-Payment สรุปได้ ดังน้ี 

โครงการ ผลสําเร็จ การดําเนินการในระยะต่อไป 
ระบบการชําระ
เงินแบบ Any ID 
และการขยาย
การใช้บัตร 

(1) มีระบบพร้อมเพย์ ปัจจบัุนมีผู้ลงทะเบียน
พร้อมเพย์ทุกประเภทแล้ว จํานวน 47 ล้าน
ราย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561) 
(2) การขยายการใช้บัตร โดยการยกเว้น
ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังอุปกรณ์รับชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส ์(เครื่อง EDC) โดยปัจจุบันได้มี
การติดต้ังเคร่ือง EDC แล้วทั้งสิ้นจํานวน 
768,103 เครือ่ง 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มกีารจัดทําแผนกล
ยุทธระบบการชําระเงินฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 – 
2564) ที่จะมุ่งส่งเสริมให้ Digital Payment 
เป็นทางเลือกหลักในการชําระเงิน โดยมีกรอบ
การพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานการชําระเงิน (2) ด้านนวัตกรรมการ
ชําระเงิน (3) ด้านการเข้าถึงและใช้บริการ (4) 
ด้านการกํากับดูแลและบริหารความเสี่ยง และ 
(5) ด้านข้อมูลการชําระเงิน 

ระบบภาษีและ
เอกสารธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์

กรมสรรพากรได้ดําเนนิการคืนภาษีเงนิได้
บุคคลธรรมดาผ่านพร้อมเพย์ ต้ังแต่วันที่ 1 
มกราคม 2560 และมีการจัดทําระบบ e-
Tax Invoice และ e-Receipt สําหรับ
ประเด็นด้านกฎระเบียบได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากรเพ่ือรองรับระบบภาษีและ
เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ National e-Payment

กรมสรรพากรจะดําเนินการตามแผนพัฒนา
ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งเป็นแผนการดําเนินงานที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับ
ฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เสีย
ภาษี 

e-Payment 
ภาครัฐ 

(1) โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ
สังคม กค. โดยกรมบัญชีกลางได้แบ่งการ
ทํางานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การจ่ายเงิน
สวัสดิการสังคมด้วยพร้อมเพย์ (เช่น เงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและเบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุ) การจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐโดย
บัตร (มีผูม้ีสิทธิ 14.5 ล้านคน มีการใช้จ่าย
ผ่านบัตรฯ 67,759.45 ล้านบาท) และการ 
บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ
จ่ายเงินภาครฐัทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้
หน่วยงานทั้งส่วนกลางและสว่นภูมิภาคใช้
บริการด้านการจ่ายเงิน การรับเงินและการนํา
เงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate 
Online พร้อมทั้งติดต้ังเคร่ือง EDC แล้ว 
จํานวน 6,807 หน่วยงาน

กรมบัญชีกลางจะผลักดันให้เกิดการขยายการ
ใช้บัตรอย่างครบวงจร โดยการเช่ือมโยงบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐกับ Basic Account และ 
Mobile Payment รวมทั้งเช่ือมโยงข้อมูล
สวัสดิการที่โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์เข้ากับ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Money) 

การให้ความรู้ 
และส่งเสริมการ

กค. ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดกิจกรรม
เพ่ือให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ 

กรมสรรพากรและกรมบัญชีกลางจะดําเนินการ
ตามแผนประชาสัมพันธ์โครงการ National      
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ใช้ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์

ต่าง ๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National 
e-Payment และจัดทําโครงการแจกโชคจาก
การใช้บัตรเดบิตโดยขอรับเงินรางวัลจาก
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ือสนับสนุน
ให้ประชาชนชําระเงินโดยใช้บัตรเดบิตหรือ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเครือ่ง EDC มากขึน้ 
โดยได้มีการจ่ายเงินรางวัลไปแล้วทั้งสิ้น 69.9 
ล้านบาท ให้กับผู้ได้รับรางวัล จํานวน 8,872 
ราย (คงเหลือเงินในส่วนที่ไมม่ีผู้มารับรางวัล 
จํานวน 14,123,000 บาท)

e-Payment ประจําปี พ.ศ. 2562 และสร้าง
ความมั่นใจในความปลอดภัยของระบบธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกสต่์อไป ทั้งน้ี กค. จะขอให้
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณา
เห็นชอบในการนําเงินของโครงการแจกโชค
จากการใช้บัตรเดบิตในส่วนที่ไม่มีผูม้ารับรางวัล 
จํานวน 14,123,000 บาท เพ่ือนํามาใช้ในการ
ดําเนินการตามแผนประชาสมัพันธ์ฯ ต่อไป 

 
12. เรื่อง รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ดังน้ี 
  1. รับทราบรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงวัฒนธรรมและสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพิจารณาดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ . 2561 ต่อไป ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมได้มีมติ
เห็นชอบร่างรายงานดังกล่าวแล้วและให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา โดยรายงานดังกล่าวเป็นการเสนอภาพรวม
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. 2561 
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขาที่มีสถานกาณ์ดีขึ้นและที่น่าเป็นห่วง ประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่
สําคัญ รวมไปถึงการคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในอนาคต ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ที่มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
วัฒนธรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม 
สํานักงบประมาณ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เป็นต้น ดําเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังกล่าวเพ่ือร่วมกันเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
13. เรื่อง ขอความเห็นชอบเพ่ิมงบประมาณช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกร             
ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62 (เพิ่มเติม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการเพ่ิมงบประมาณช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62 (เพ่ิมเติม) ตามกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ วงเงินรวมทั้งสิ้น 5,068.73 
ล้านบาท ประกอบด้วย 
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  1. เงินช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวฯ จํานวน 4,959.47 ล้านบาท 
  2. ค่าบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. จํานวน 109.26 ล้านบาท ได้แก่ ค่าชดเชยต้นทุนเงิน จํานวน 
107.87 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการฯ จํานวน 1.39 ล้านบาท 
  โดยให้ ธ.ก.ส. จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามผลการดําเนินการจริง เพ่ือ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ 
 
14.  เรื่อง งบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น จํานวน 356,202,698.35 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชดเชยดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบการค้า
ข้าวในการเก็บสต็อก เพ่ือให้การดําเนินโครงการฯ บรรลุเป้าหมายในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและสร้าง
ความเช่ือมั่นของผู้ประกอบการที่มีต่อการดําเนินนโยบายของรัฐบาล 
 
15. เรื่อง ทบทวนโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับ
ซ้ือใบยาสูบเฉพาะฤดูการผลิต 2561/2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (โครงการให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบเฉพาะฤดูการผลิต 
2561/2562) ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณโครงการฯ เดิม 159.59 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอดังน้ี 
  1. ให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบภายใต้สังกัดผู้บ่มอิสระ และผู้บ่มอิสระซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก
การลดปริมาณการรับซื้อใบยา มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการฯ ในสัดส่วนตามต้นทุนดําเนินการระหว่างผู้บ่ม
อิสระกับเกษตรกรผู้เพาะปลูกขายใบยาสด 70: 30 ของเงินช่วยเหลือสําหรับใบยาเวอร์ยิเนีย 17.50 บาทต่อกิโลกรัม 
โดยผู้บ่มอิสระได้รับเงินช่วยเหลือ 12.25 บาทต่อกิโลกรัม และเกษตรกรผู้เพาะปลูกขายใบยาสดได้รับเงินช่วยเหลือ 
5.25 บาทต่อกิโลกรัม 
  2. เห็นชอบในการจัดสรรค่าธรรมเนียมการบริการโอนเงินแก่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร รายละ 5 บาท โดยเจียดจ่ายจากรอบวงเงินงบประมาณของโครงการฯ 
 
16. เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และกระทรวง
วัฒนธรรม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมติคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) 
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คปร. เสนอ ดังน้ี  
   1. อนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) และ
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) รวมท้ังสิ้น 267 อัตรา โดยกําหนดเง่ือนไขการใช้ตําแหน่งที่ได้รับอนุมัติในครั้งน้ี ไม่ให้ส่วน
ราชการนําตําแหน่งที่ได้รับจัดสรรมายุบเลิกเพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น ดังน้ี  
    1.1 ยธ. (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) จํานวน 20 อัตรา เพ่ือรองรับภารกิจคุ้มครอง
พยานที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมขึ้น และให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรายงานผลการใช้อัตรากําลังในภาพรวมเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเสนอ คปร. พิจารณาต่อไป   
   1.2 สํานักงานปลัดกระทรวง วธ. (สป.วธ.) จํานวน 247 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ที่จัดต้ังขึ้นใหม่ตามการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจพิธีการศพท่ีได้รับพระราชทานในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งเป็นภารกิจใหม่ของ สป.วธ. และให้ วธ. รายงานปริมาณการปฏิบัติ
ภารกิจพิธีศพที่ได้รับพระราชทานแต่ละกรณีไปยังสํานักงาน ก.พ. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือติดตามการใช้
ประโยชน์จากอัตรากําลังดังกล่าวด้วย  
    ทั้งน้ี สําหรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของส่วนราชการดังกล่าว 
ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด   
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  2. ให้กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริหาร
อัตราข้าราชการต้ังใหม่ของส่วนราชการ ตามที่คณะรฐัมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 (เรื่อง รายงานผล
การดําเนินการของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐเก่ียวกับมาตรการด้านกําลังคน
ภาครัฐ) รับทราบแล้ว  
 

ต่างประเทศ 
 
17.  เรื่อง  การจัดทําพิธีสารแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 4 (Fourth Protocol to Amend 
the ASEAN Comprehensive Investment Agreement) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพิธีสารแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 4 (Fourth 
Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนเสนอ  
  รวมท้ัง อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามร่างพิธีสารแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 4 ทั้งน้ี หากมีการแก้ไข
ถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศ) และเมื่อลงนามแล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา แล้วเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบพิธีสารฯ ก่อนแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันต่อไป 
  ทั้งน้ี ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามร่างพิธีสาร
แก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 4 และให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประสาน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือปฏิบัติตามพันธกรณีที่กําหนดในพิธีสารแก้ไขความตกลงด้าน
การลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 4 ต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งต่อสํานักเลขาธิการอาเซียนว่าไทยพร้อมที่จะ
ให้พิธีสารแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 4 มีผลผูกพันต่อไป เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติ
เห็นชอบพิธีสารดังกล่าวแล้ว 
  สาระสําคัญของร่างพิธีสารแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 4 เป็นการกําหนด
เง่ือนไขเพ่ิมเติมของข้อบทการห้ามรัฐกําหนดเง่ือนไขให้นักลงทุนปฏิบัติ (Prohibition of Performance 
Requirements: PPR) เช่น กําหนดให้ใช้วัตถุดิบในประเทศ กําหนดสัดส่วนปริมาณหรือมูลค่าของการนําเข้าและ
ส่งออก หรือการกําหนดปริมาณเงินตราต่างประเทศที่นําเข้ามาลงทุน ห้ามรัฐกําหนดเง่ือนไขให้นักลงทุนปฏิบัติที่มี
ระดับเกินกว่าที่ผูกพันไว้ภายใต้ความตกลงว่าด้วยมาตรการการลงทุนที่เก่ียวกับการค้า (Agreement on Trade-
Related Investment Measures: TRIMS) ขององค์การการค้าโลก และกําหนดว่าสมาชิกอาเซียนจะต้องประเมิน
และทบทวนข้อบท PPR เพ่ือพิจารณาเง่ือนไขหรือองค์ประกอบเพ่ิมเติมเมื่อมีความจําเป็น การแก้ไขความตกลงด้าน
การลงทุนอาเซียนในครั้งน้ีจะช่วยยกระดับความตกลงให้มีมาตรฐานที่สูงและเป็นสากลมากขึ้น ซึ่งความตกลง
มาตรฐานสูงจะเป็นเคร่ืองมือสําหรับดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในภูมิภาคเพ่ิมมากขึ้น 
  ร่างพิธีสารน้ีไม่มีการกําหนดเช่ือมโยงกับกลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (Investor 
State Dispute Settlement) ทําให้ไม่มีผลกระทบต่อรัฐ รวมทั้งเน่ืองจากการกําหนดข้อบท PPR ไม่ได้เป็นการเปิด
เสรีการลงทุนในกิจการต่าง ๆ และข้อผูกพันภายใต้พิธีสารฯ ไม่ได้เกินขอบข่ายที่ กําหนดภายใต้กฎหมาย
ภายในประเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการไทยจึงไม่ได้รับผลกระทบจากร่างพิธีสารดังกล่าว ทั้งน้ี ในการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจเพ่ือเตรียมการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน ครั้งที่ 33 และการประชุมสุดยอดผู้นําที่เก่ียวข้อง ใน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ น้ัน ที่ประชุมมีมติว่าให้สมาชิกอาเซียนดําเนินการตาม
กระบวนการภายในเพ่ือให้พร้อมลงนามในร่างพิธีสารฯ ในที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ 
(AEM Retreat) ครั้งที่ 25 ในเดือนเมษายน 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย 
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18.  เรื่อง  ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 4 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ              
สมัยที่ 4 (The fourth session of the United Nations Environment Assembly : UNEA 4) 
  2. อนุมัติให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทย (เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจํา UN              
ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา) ให้การรับรองร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของ UNEA 4 ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาดังกล่าวที่มิใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของ
หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องนํากลับไปเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่จนสิ้นสุดการประชุมใน
วันที่ 15 มีนาคม 2562 
  สาระสําคัญของร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารท่ีแสดงถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันหาแนวทางการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน โดยใช้นวัตกรรมการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให้
ย่ังยืน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดมลพิษ ในการน้ีรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมจะให้คํามั่นว่าจะ
ดําเนินการร่วมกัน เช่น การพัฒนากลยุทธ์ด้านข้อมูลสิ่งแวดล้อมโลกภายในปี ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) การกําหนด
เป้าหมายระดับชาติที่เหมาะสมสําหรับการลดการเกิดของเสีย การยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้ง
เดียวที่เป็นปัญหาภายในปี ค.ศ. 2025 การสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดแหล่งทุนสําหรับการ
ลงทุนที่ย่ังยืน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน เป็นต้น ทั้งน้ี การประชุมฯ ได้
กําหนดให้มีการรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในช่วงการประชุมระดับสูงในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ กรุงไนโรบี สาร
ธารณรัฐเคนยา 
  ทั้งน้ี การเข้าร่วมประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 4 และการร่วมรับรองร่าง
ปฏิญญาฯ จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมกับประชาคมโลกและแสดงความ
มุ่งมั่นในการดําเนินงานเพ่ือขจัดมลพิษในทุกรูปแบบ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค 
และระดับโลก เพ่ือการป้องกัน บรรเทาและการจัดการมลพิษอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังถือเป็นการ
สนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เช่น (1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืนในทุกมิติและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ และ         
(2) ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน             
ลด และควบคุมมลพิษที่มีประสิทธิผล รวมท้ังสร้างหุ้นส่วนการมีส่วนร่วมในการจัดการมลพิษ โดยประเทศไทย
สามารถนําบทเรียนจากการดําเนินงานดังกล่าวไปร่วมแลกเปลี่ยนกับเวทีด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกได้ 
 
19. เรื่อง  การเสนอโนราเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ  ดังน้ี  

1. เห็นชอบเอกสารนําเสนอโนราขึ้นบัญชีเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ 
มนุษยชาติต่อองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization : UNESCO)   

2. เห็นชอบให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและรักษา 
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นผู้ลงนามในเอกสารฯ ในฐานะตัวแทนของประเทศไทยเพ่ือเสนอขึ้นบัญชีฯ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. ในปี 2560 ที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอเอกสารนําเสนอโขนและนวดไทยขึ้นบัญชีเป็น
รายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การศึกษา  วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) และโขน
ได้รับการประกาศให้ขึ้นบัญชีฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นรายการแรกของประเทศไทย  สําหรับนวดไทย
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพ่ือขึ้นบัญชีฯ ภายในปี พ.ศ. 2562  
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  2. ในครั้งน้ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารนําเสนอโนรา
ขึ้นบัญชีเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อ UNESCO (สําหรับขึ้นบัญชีฯ ในปี พ.ศ. 
2563) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  ในการประชุม 
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 และคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ให้นําเสนอเอกสารฯ ต่อ UNESCO แล้ว ทั้งน้ี เอกสารดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมได้
จัดทําตามแบบฟอร์มที่ UNESCO (แบบ ICH - 02)   กําหนดเพ่ือส่งให้เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ว่าด้วยการศึกษา  วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเพ่ือดําเนินการนําเสนอเอกสารดังกล่าวต่อ 
UNESCO ต่อไป โดยเอกสารดังกล่าวมีสาระสําคัญครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น 1) ชื่อการนําเสนอ คือ โนรา            
(Nora, Dance Drama in Southern Thailand) 2) ชื่อชุมชน/คณะ/กลุ่มบุคคลหรือปัจเจกบุคคลที่เก่ียวข้อง
โดยประเทศไทยมีสายตระกูลหลักที่สืบทอดโนราอยู่ในพ้ืนที่ภาคใต้รวม 5 สาย ได้แก่ (1) สายโนราพุ่มเทวา (2) สาย
โนราแปลก ท่าแค (3) สายโนราแป้น เครื่องงาม (4) สายโนราเติม – วิน – วาด และ (5) สายโนรายก  ทะเลน้อย            
3) พื้นที่และขอบเขตอาณาบริเวณของเร่ืองที่นําเสนอ ประเทศไทยมีคณะโนราอาชีพกระจายเป็นส่วนใหญ่                
รวม 278 คณะ อยู่ในพ้ืนที่ 4 จังหวัดบริเวณรอบลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง                
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา และ 4) หลักเกณฑ์การพิจารณาสําหรับการเสนอรายการตัวแทน     
มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อ UNESCO จํานวน 5 หลักเกณฑ์ เช่น 
 

หลักเกณฑ์การพิจารณา สรุปรายละเอียดที่ วธ. ระบใุนแบบฟอร์ม 
เกณฑ์ R 1. ประเทศผู้เสนอพึงกําหนดว่า “เรื่องที่
นําเสนอน้ีสอดคล้องกับลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม” 

โนราสอดคล้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมใน 4 
ลักษณะ คือ ธรรมเนียมและการแสดงออกทางมุขปาฐะ
ศิลปะการแสดง การปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม งาน
เทศกาล และงานช่างฝีมือด้ังเดิม 

เกณฑ์ R 2. ประเทศผู้เสนอพึงแสดงให้เห็นว่า “การขึ้น
บัญชีเรื่องที่เสนอน้ีจะเป็นคุณประโยชน์ในการช่วยยํ้าให้
เป็นที่ประจักษ์และตระหนักรู้ถึงความสําคัญของมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  อันแสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่าง
กว้างขวางทั่วโลก ทั้งยังสะท้อนถึงความสามารถในการ
สร้างสรรค์ของมนุษย์” 

การดําเนินการเรื่องน้ีจะช่วยส่งเสริมให้ผู้คนในภูมิภาคได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกัน
มากขึ้น เป็นต้น 

 
ทั้งน้ี  กระทรวงวัฒนธรรมแจ้งว่า  การดําเนินการในเรื่องน้ีจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและ
พัฒนาการส่งเสริมรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศไทยให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเป็น
การแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตระหนักและเห็นคุณค่าถึงชนกลุ่มน้อยและชุมชนระดับนานาชาติ ทั้งน้ี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วไม่มีข้อขัดข้อง ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ 
  3. กระทรวงวัฒนธรรมแจ้งว่า การย่ืนเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อ 
UNESCO  น้ัน รัฐภาคีจะต้องดําเนินการย่ืนต่อคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  เพ่ือ
พิจารณาในการประชุมสมัชชาสมัยสามัญของ UNESCO ซึ่งเป็นไปตามเอกสารแนวปฏิบัติการดําเนินงานตาม
อนุสัญญาฯ ข้อ 1.15 ทั้งน้ี ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีกําหนดจัดการประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่              
9-14 ธันวาคม 2562 ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลัมเบีย ดังน้ัน กระทรวงวัฒนธรรมจึงต้องเร่งดําเนินการจัดส่ง
เอกสารนําเสนอโนราเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อ UNESCO  เพ่ือให้ทันต่อ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว  ประกอบกับการนําเสนอโนราดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วย
การสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ประเทศไทยเข้าเป็นรัฐภาคี  รวมทั้งการย่ืนเสนอโนราเป็นการ
ดําเนินการในนามของประเทศไทย 
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20. เรื่อง  ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพเิศษแม่โขง – ล้านชา้ง 
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรฐัประชาชนจีนประจําประเทศไทย และรา่ง
บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสถาบนัความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ําโขง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – 
ล้านช้าง ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย และ
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสถาบันความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มนํ้าโขง 
ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งสองฉบับดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับ
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย 
  3. อนุมัติให้อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสถาบันความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจลุ่มนํ้าโขง 
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้ง 2 ฉบับ  
  1. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง 
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย             
มีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายจีนให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้กองทุนอย่างสูงสุด โดยมุ่งบริหารจัดการกองทุนเพ่ือให้เกิดสันติภาพและความมั่งคั่งต่อประเทศ
สมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง โดยเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ประเทศไทย และร่วมกันติดตามประเมินโครงการและการใช้กองทุน  
  สําหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของ             
ผู้ประสานงานระดับชาติของกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Capacity Building for National Coordinator 
of Mekong – Lancang Cooperation) จํานวนเงิน 3,300,000 หยวน โดยกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้
สถาบันความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มนํ้าโขง (Mekong Institute: MI) เป็นผู้ดําเนินโครงการดังกล่าว 
  ทั้งน้ี บันทึกความเข้าใจฯ ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายของทั้งสองฝ่ายและไม่มีถ้อยคําและ
บริบทที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ 
  2. ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสถาบันความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ําโขง มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประสานงานระดับชาติของกรอบ
ความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง รวมท้ังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอ่ืนที่รับผิดชอบกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง
ของประเทศสมาชิก ผ่านการฝึกอบรมร่วม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษา และวิจัยร่วม การพัฒนา
และแบ่งปันเครือข่ายข้อมูลเพ่ือให้ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมีทักษะในการประสานงาน เจรจาประเด็นที่
ต้องการผลักดัน วิเคราะห์นโยบาย ประเมินผลการดําเนินโครงการความร่วมมือ รวมทั้งมีความรู้ในประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับสาขาความร่วมมือหลักภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ได้แก่ ความเช่ือมโยง ศักยภาพในการผลิต 
เศรษฐกิจข้ามพรมแดน ความร่วมมือด้านทรัพยากรนํ้า และการเกษตรและการขจัดความยากจน โดยมีระยะเวลาของ
ความร่วมมือ 1 ปีจากวันที่มีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะมีการยกเลิกของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้า 2 เดือนไปยังอีกฝ่าย และอาจตกลงที่จะขยายบันทึกความเข้าใจฯ น้ี ตามข้อตกลงท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร
สําหรับเง่ือนไขต่อไป 
  ทั้งน้ี บันทึกความเข้าใจฉบับน้ีไมjมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางกฎหมายหรือข้อผูกพัน
ทางกฎหมายระหว่างสถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มนํ้าโขงและกระทรวงการต่างประเทศ 
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21. เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมสําหรับความตกลงว่าด้วยการ
ขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 7  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมสําหรับความตกลงว่า
ด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 7  ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และ
หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย 
ให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง รวมทั้งอนุมัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว 
  สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมสําหรับความตกลงว่าด้วยการ
ขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 7  ได้แก่ (1) การดําเนินการตามความตกลง 
CBTA (GMS Cross-Border Transport Agreement: CBTA) (2) การขยายพิธีสาร 1 ของความตกลง CBTA 
(เส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศจุดข้ามแดน) (3) สถานะของการดําเนินการตามบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (IICBTAs) และ (4) การติดตามและประเมินผล  
  ทั้งน้ี กระทรวงโยธาธิการและการขนส่งของกัมพูชาร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย จะจัดการประชุม
คณะกรรมการร่วมสําหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 
7 ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งธนาคารพัฒนาเอเชียจะเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารับรองแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีฯ 
 
22.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจในการเร่ิมใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้าม
พรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (IICBTA) ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างไทย – เมียนมา และร่าง
บทเพิ่มเติม (Addendum) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการ
ขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (IICBTA) ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างไทย – เมียนมา และ
ร่างบทเพ่ิมเติม (Addendum) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งน้ี หากก่อนการลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจและร่างบทเพ่ิมเติมดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย
ให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย 
  สาระสําคัญ 
  1. ร่างบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ําโขง (IICBTA) ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างไทย – เมียนมา วัตถุประสงค์ของร่างบันทึกความ
เข้าใจฯ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามพรมแดนระหว่างไทย – เมียนมา โดยใช้เส้นทาง
เดินรถสําหรับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ณ ด่านพรมแดนแม่สอด – เมียวดี และตลอดแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) (เมาะลําไย – เมียวดี – แม่สอด – พิษณุโลก – ขอนแก่น – กาฬสินธ์ุ – มุกดาหาร) 
และใช้ใบอนุญาตขนส่งทางถนน (Permit) และเอกสารนําเข้าช่ัวคราว (Temporary Admission Document: TAD) 
สําหรับการนําเข้ารถยนต์ช่ัวคราว ฝ่ายละ 100 ฉบับ ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนไป – มา ระหว่างยานพาหนะได้ (ใบอนุญาต 
1 ฉบับ ต่อ 1 คัน) โดยทั้งสองฝ่ายจะดําเนินการตามมาตรการในการอํานวยความสะดวกด้านพิธีการข้ามแดนทั้งใน
ด้านพิธีการศุลกากร การเข้าเมือง และการกักกัน รวมถึงพิธีการข้ามพรมแดนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองบุคคล 
สัตว์ พืช สุขอนามัย ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ใน 30 วัน หลังจากวันที่ภาคีในบันทึกความเข้าใจ
ทั้งสองฝ่ายลงนาม 
  2. ร่างบทเพิ่มเติม (Addendum) มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ตามข้อ 1 ให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
   (1) ให้บันทึกความเข้าใจฯ มีผลบังคับใช้สําหรับจุดผ่านแดนแม่สอด – เมียวดี รวมถึง
สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 1 และสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 (บริเวณเมียวดี – บ้านวัง
ตะเคียนใต้) 
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   (2) การดําเนินการขนส่งภายใต้ข้อตกลงอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบันจะต้องนํามารวมภายใต้บันทึก
ความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงระหว่างไทย – เมียนมา ภายในระยะเวลา 18 เดือน โดยมีเง่ือนไขว่าภาคีทั้งสอง
ฝ่ายจะต้องออกใบอนุญาตขนส่งถึง 500 ฉบับ หรือจํานวนอ่ืนที่เห็นชอบร่วมกัน 
   (3) อนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามพรมแดน ณ จุดผ่านแดนแม่สอด –             
เมียวดี และตามเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก รวมถึงการขยายเส้นทางไปยังเขตเศรษฐกิจ
พิเศษติลาวาในเมียนมา เมืองย่างกุ้ง กรุงเทพฯ และท่าเรือแหลมฉบังในไทย (ผ่านเส้นทาง Kawkarek – Kyondoe – 
Za Tha Pyin – Thaton และ/หรือ Kawkarek – Kyondoe – Hpa An – Thaton) และเส้นทางที่ได้รับอนุญาต  
อ่ืน ๆ ที่อาจจะเพ่ิมในภายหลัง ทั้งน้ี บทเพ่ิมเติมฯ จะมีผลบังคับใช้ใน 30 วัน ภายหลังการลงนาม  
 

แต่งต้ัง 
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ               
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นางสาวกาญจนา จันทร์ไทย 
ผู้อํานวยการกอง (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการพยาบาล) สูง) กองการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารง
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพทรงคุณวุฒิ (ด้านการพยาบาล) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นางสาววิมล ชาตะมีนา              
รองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (เศรษฐกร
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายนรินทร์ กัลยาณมิตร (เป็นบุคคล
ในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ แทน                
นายสุรชัย ดนัยต้ังตระกูล ที่มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่
ได้รับแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งเท่ากําหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน  
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลังเสนอ การแต่งต้ัง นายสุทธิพล ทวีชัยการ ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ  คปภ.) ต่ออีกหน่ึงวาระ โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่                
31 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
27. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกท่ีผลิตใน
ราชอาณาจักร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร จํานวน 5 คน แทนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสองปี ดังน้ี   
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  1. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์   
   2. นายนําชัย เอกพัฒนพานิชย์  
  3. นายวิชญายุทธ บุญชิต  
  4. นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร  
  5. นายสุรชาติ จันทวัชรากร  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป  
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