
                          บันทึกข้อความ 
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เรือ่ง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562                                             1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 2 ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ ์

มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี   
  1. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ 
มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้   
   2. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  3. ให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างประกาศ  
 

ประเด็นที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม รายละเอียด 
1. กําหนดมาตรการในการ
นําเข้ามันสําปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์มันสาํปะหลัง  

ให้มันสําปะหลงัและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลงั เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร  
  

2. กําหนดด่านศุลกากรและจุด
ในการนําเข้ามันสําปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์มันสาํปะหลัง  

ให้มันสําปะหลงัและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลงั ต้องนําเข้าทางพ้ืนที่จังหวัด 
ด่านศุลกากรและจุดที่กําหนด  

3. กําหนดข้อยกเว้นในการ
ปฏิบัติตามมาตรการนําเข้ามัน
สําปะหลังและผลิตภัณฑ์มัน
สําปะหลัง  

ให้มันสําปะหลงัและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลงั ต้องนําเข้าทางพ้ืนที่จังหวัด 
ด่านศุลกากรและจุดที่กําหนด  
  

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 

    





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 2 ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้าท่ีต้องมีหนังสือรับรองและ
ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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 http://www.thaigov.go.th                                                           เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
 
  วันน้ี (26 กุมภาพันธ์ 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….   
  2.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ 
    มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัด 
    ระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
   

เศรษฐกิจ- สังคม 
  3.  เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2561 งบกลาง  
    รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ 
    โครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ฯ     
  4.  เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs  ผ่านโครงการค้ําประกันสินเช่ือ
    เพ่ือผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up &  
    Innobiz)  
  5.  เรื่อง  การปรับปรุงแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจําปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1  
  6.  เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา 
    และสถานีเพ่ิมเติม 3 สถานี (สถานีพระราม 6 สถานีบางกรวย - กฟผ. และสถานี
    บ้านฉิมพลี) และช่วงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
  7.  เรื่อง  การปรับเพ่ิมเงินลงทนุและเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงไฟฟ้าเพ่ือ 
    ทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4 – 7  
  8.  เรื่อง  การโอนใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ให้แก่มูลนิธิแห่งสภา 
    คริสตจักรในประเทศไทย  
   

ต่างประเทศ 
  9.  เรื่อง  การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับ 
    สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและรัฐเอริเทรีย 
  10.  เรื่อง  การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับ 
    รัฐลิเบีย 
  11.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความตกลงในการจัดต้ังศูนย์ระดับภูมิภาค 
    ว่าด้วย สะเต็มศึกษาของซีมีโอ 
  12.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศจัด 
    การศึกษาในประเทศไทย (Asian Institute of Hospitality Management , In 
    Academic Association With Les Roches)  
  13.  เรื่อง  การประชุมคณะทํางานร่วมไทย –  เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบ
    จากเมียนมากลับประเทศ ครั้งที่ 2 
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  14.  เรื่อง  ร่างเอกสารผลลัพธ์และเอกสารที่เก่ียวข้องในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัย 
    พิเศษด้านขยะทะเล 
  15. เรื่อง  การรับรองร่างปฏิญญา 3R กรุงเทพ  ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากขยะพลาสติก
    โดยใช้หลักการ 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 

 แต่งต้ัง 
  16.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  17.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่ง 
    ประเทศไทย  
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการ
    บริการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจาก 
    ตําแหน่งก่อนครบวาระ  
 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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กฎหมาย 

 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….   
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
   1 .  อนุมั ติหลั กการ ร่ า งพระราช บัญญั ติการอา ชีวศึ กษา  (ฉ บับที่  . . )  พ .ศ .  … .  ตาม ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป   
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ  
  3. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด ได้แก่ (1) ประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (3) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และ (4) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ (เดิมกําหนดเพียง (2) – (4) 
เท่าน้ัน)   
   2. ให้ถือว่าสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษาตาม
หลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดที่มีอยู่ก่อนวันที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ เป็นการจัดการ
เรียนการสอนตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  
 
2. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้อง
มีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..)             
พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี   
  1. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ 
มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้   
   2. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  3. ให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป  
  สาระสาํคญัของร่างประกาศ  

ประเด็นทีข่อแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียด 
1. กําหนดมาตรการในการ
นําเข้ามันสําปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์มันสาํปะหลัง  

ให้มันสาํปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสาํปะหลัง เป็นสินคา้ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัด
ระเบยีบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร ดังน้ี  
(1) ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้ามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง และ
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ต้องแจ้งการนําเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย โดยนํา
ใบแจ้งดังกล่าวแสดงต่อกรมศลุกากร  
(2) ต้องเก็บมันสําปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ที่นําเข้าไว้ในสถานที่เฉพาะแยก
จากสถานที่เก็บที่รับซื้อภายในประเทศ  
(3) ต้องรายงานการนําเข้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศประกาศกําหนด  
(4) ต้องอํานวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปในสถานที่ทําการ 
สถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บสินค้า หรือยานพาหนะของผู้ประกอบการส่งออก นําเข้า 
หรือนําผ่าน หรือของบุคคลใด เพ่ือตรวจค้นสินค้า 

2. กําหนดด่านศุลกากรและจุด
ในการนําเข้ามันสําปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์มันสาํปะหลัง  

ให้มันสาํปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสาํปะหลัง ต้องนาํเข้าทางพืน้ที่จังหวัดด่านศุลกากร
และจุดที่กําหนด ดังน้ี  
(1) กรุงเทพมหานคร สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 
(2) จังหวัดกาญจนบุรี ด่านศลุกากรสังขละบุรี จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุนํ้าร้อน  
(3) จังหวัดจันทบุรี ด่านศุลกากรจันทบุรี จดุผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด  
(4) จังหวัดชลบุรี สํานักงานศุลกากรท่าเรอืแหลมฉบัง 
(5) จังหวัดเชียงราย ด่านศุลกากรเชียงของ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4 (เชียง
ของ – ห้วยทราย)  
(6) จังหวัดตราด ด่านศุลกากรคลองใหญ ่จดุผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก  
(7) จังหวัดตาก ด่านศุลกากรแม่สอด จุดผา่นแดนถาวรบ้านริมเมย 
(8) จังหวัดนครพนม ด่านศุลกากรนครพนม จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 
(นครพนม - คําม่วน)  
(9) จังหวัดนราธิวาส ด่านศุลกากรสุไหงโก - ลก จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก - ลก  
(10) จังหวัดน่าน ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น 
(11) จังหวัดบึงกาฬ ด่านศุลกากรบึงกาฬ จุดผ่านแดนถาวรอําเภอเมืองบึงกาฬ  
(12) จังหวัดพะเยา ด่านศุลกากรเชียงของ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก  
(13) จังหวัดมกุดาหาร ด่านศุลกากรมุกดาหาร จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 
(มุกดาหาร – สะหวันนะเขต)  
(14) จังหวัดยะลา ด่านศุลกากรเบตง จุดผ่านแดนถาวรเบตง  
(15) จังหวัดระนอง ด่านศุลกากรระนอง จุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง 
(16) จังหวัดเลย ด่านศุลกากรท่าลี่ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่นํ้าเหือง  
(17) จังหวัดศรีสะเกษ ด่านศลุกากรช่องสะงํา จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา  
(18) จังหวัดสงขลา ด่านศุลกากรสะเดา จุดผ่านแดนถาวรสะเดา  
(19) จังหวัดสตูล ด่านศุลกากรวังประจัน จุดผ่านแดนถาวรวังประจัน 
(20) จังหวัดสระแก้ว ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน และจุด
ผ่อนปรนบ้านตาพระยา  
(21) จังหวัดสุรนิทร์ ด่านศุลกากรช่องจอม จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม 
(22) จังหวัดหนองคาย ด่านศุลกากรหนองคาย จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย - 
ลาว  
(23) จังหวัดอุตรดิตถ์ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  



 

 

 

5 

(24) จังหวัดอุบลราชธานี ด่านศุลกากรช่องเม็ก จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก 
3. กําหนดข้อยกเว้นในการ
ปฏิบัติตามมาตรการนําเข้ามัน
สําปะหลังและผลิตภัณฑ์มัน
สําปะหลัง  

กําหนดข้อยกเว้นในกรณีที่นาํมันสาํปะหลงัหรือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลงัเข้ามาเพื่อใช้
เป็นตัวอย่างหรือการศึกษาวิจัยในปริมาณเท่าที่จําเปน็  

   
เศรษฐกิจ - สงัคม 

3. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ    
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน  857,666,500 
บาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่   เพ่ือสร้าง
กําลังคนที่มีสมรรถนะสูง   สําหรับอุตสาหกรรม  New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูป
การอุดมศึกษาไทยตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ศธ. รายงานว่า  
  1. โครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ เพ่ือสร้างกําลังคนที่มีสมรรถนะสูงสําหรับอุตสาหกรรม                
New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย (ปี พ.ศ. 2561 – 2565)            
มีรายละเอียด ดังน้ี 
 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงสําหรับการ

ทํางานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve และเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ (New Growth Engines)  ของประเทศ 2. เพ่ือสร้างฐาน (Platform) 
การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคตโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต
บัณฑิต  และสร้างต้นแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน  โดยเน้นการ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระโครงสร้างหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริงเป็นสําคัญ  พัฒนา
การศึกษาเพ่ือสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง  รวมทั้งการร่วมมือกับ
สถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตและกําลังคน

รายละเอียดกิจกรรม 1. การจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร (Non Degree)  เป็นการจัดอบรม
ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมสมรรถนะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่ตอบโจทย์เฉพาะ
ของสถานประกอบการหรืออุตสาหกรรมร่วมกับภาคการผลิตที่มีระยะเวลา
ดําเนินการที่ ต่อเน่ืองไม่ ตํ่ากว่า 6 เดือน เพ่ือผลิตกําลังคนที่ทํางานในสถาน
ประกอบการและผู้ที่ต้องการเรียนรู้สมรรถนะและทักษะเพ่ิมเติม  อัตราค่าใช้จ่าย 
60,000 บาท/คน โดยจะจัดการอบรม จํานวน 3 รุ่น (ปี 2562 – 2564) รวม 
37,670 คน  
2. การจัดการศึกษาในระดับปริญญา (degree)  
 2.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิต  เพ่ือต่อยอดการ
พัฒนาที่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมอนาคตพลวัต (New S-Curve) 
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อัตราค่าใช้จ่าย 50,000-200,000 บาทต่อคนต่อปี แล้วแต่หลักสูตร  จํานวน 5 รุ่น 
(ปี 2561 – 2565) รวม 21,460 คน  
 2.2 การผลิตบัณฑิตด้วยการบูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัลกับ
ความรู้ในรายวิชาหลักในศาสตร์สาขาวิชาชีพ   โดยการพัฒนาการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัล (General Education) โดย
สถาบันจะได้รับการสนับสนุนตามความเหมาะสมในลักษณะงบดําเนินการ  ใน
วงเงินประมาณ 2,396,000 บาท/หลักสูตร  จํานวน 10 หลักสูตร ดําเนินการปี 
2562 – 2564 

ประโยชน์ที่จะได้รับ - ประเทศไทยมีกําลังคนท่ีมีทักษะ  สมรรถนะและศักยภาพสูง  เพ่ิมขึ้นตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0  
- อุตสาหกรรม New Growth Engine ของประเทศสามารถขยายการผลิตและมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้นในระดับสากล   ด้วยการมีกําลังคน
ระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสูงและเช่ียวชาญข้ันสูงตามมาตรฐานสากล 
- สามารถรักษาฐานการผลิตไว้ในประเทศ  เน่ืองจากประเทศสามารถผลิตกําลังคน
ที่เป็นช่างคุณภาพสูงป้อนภาคอุตสาหกรรม  ทําให้เพ่ิมความเช่ือมั่นแก่นักลงทุนทั้ง
ในและต่างประเทศในการประกอบกิจการ 
- สถาบันอุดมศึกษาไทยได้ปฏิรูปสู่อุดมศึกษาแห่งอนาคต  โดยการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง  เน้นความร่วมมือ
กับภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจรและเข้มข้นรองรับการพัฒนา
ประเทศเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

  2 .  สํา นักงบประมาณ  (สงป . )  ไ ด้ นําเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกมนตรี พิจารณาแล้ว                
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้ ศธ. โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  จํานวน 857,666,500 
บาท ตามความเห็นของ สงป. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ดังน้ี 
 

งบรายจา่ยอ่ืน ลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนนุทั่วไป จํานวนเงิน (บาท) 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตร (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) ปี 2562 
อัตราค่าใช้จ่าย 60,000 บาท/คน จํานวน 8,337 คน 

500,220,000 

2. หลักสูตรปริญญา อัตราค่าใช้จ่าย 50,000 – 200,000 บาทต่อคนต่อปี 
แล้วแต่หลักสูตร ปี 2561 จํานวน 2,841 คน และปี 2562 จํานวน 
3,988 คน แบ่งเป็น  
 2.1 ปีการศึกษา 2561 (ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562)  
 2.2 ปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กันยายน 2562)  
 

 
 

256,693,000 
95,961,500 

3. การพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (General 
Education) (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  
ปี 2562 อัตราค่าใช้จ่าย 2,396,000 บาท/หลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร 

4,792,000 

รวม 857,666,500 
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4. เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs  ผ่านโครงการค้ําประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่
และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up & Innobiz)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
ผ่านโครงการคํ้าประกันสินเช่ือเพ่ือผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up & Innobiz)  
และอนุมัติงบประมาณในการดําเนินมาตรการดังกล่าวเป็นวงเงินไม่เกิน 1,360 ล้านบาท โดยขอรับเงินชดเชยจาก
รัฐบาลจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีต่อ ๆ ไป ตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงใน
แต่ละปี   
  ทั้งน้ี ให้ บสย. จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  โดยในส่วนของการชดเชยค่าประกันชดเชยรายปีขอให้ บสย. ใช้เงิน
รายได้จากค่าธรรมเนียมค้ําประกันสินเช่ือของโครงการก่อน หากไม่เพียงพอจึงขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  2. เมื่อคณะรัฐมีมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการแล้ว ให้บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) ในฐานะหน่วยงานของรัฐผู้ดําเนินโครงการจัดทําประมาณการต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการที่รัฐ
จะต้องรับภาระทั้งหมด และแจ้งให้คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐและ กค. ทราบ และเมื่อสิ้นสุด
โครงการแล้ว ให้ บสย. เสนอรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กค. รายงานว่า  
  1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บสย. ได้ค้ําประกันสินเช่ือให้แก่ SMEs ผ่านโครงการค้ําประกัน
สินเช่ือเพ่ือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation)  จํานวนทั้งสิ้น 1,212 ราย วงเงินค้ําประกัน
รวม 1,994 ล้านบาท  ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายกรอบวงเงินค้ําประกัน 10,000 ล้านบาท  ที่กําหนดไว้ เน่ืองจากการ
กําหนดหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขของโครงการ  รวมถึงวงเงินค้ําประกันต่อรายอาจยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย  
  2. เน่ืองจากโครงการดังกล่าวข้างต้นสิ้นสุดการรับคําขอค้ําประกันสินเช่ือในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ดังน้ัน  เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มีศักยภาพให้เข้าถึง
แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้เพ่ิมขึ้น  บสย. จึงเสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs                
ผ่านโครงการคํ้าประกันสินเช่ือเพ่ือผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-Up & Innobiz)  
ซึ่งได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขโครงการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ดังน้ี  
 

หลักการโครงการค้ําประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up Innobiz) 
วัตถุประสงค์ - เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เป้าหมายที่ภาครัฐให้การสนับสนุนและ

ส่งเสริมในกลุ่ม Start-Up & Innobiz ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน
ได้เพ่ิมขึ้น 
- เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของ SMEs และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมในประเทศ  ส่งผลต่อ
การเพ่ิมของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ SMEs และ GDP ของ
ประเทศ 
- เพ่ือบูรณาการเช่ือมโยงเครือข่ายของภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้การช่วยเหลือ  
SMEs ในกลุ่มเทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น 
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วงเงินค้ําประกันโครงการ 8,000 ล้านบาท
รูปแบบการค้ําประกัน Package Guarantee Scheme
อายุการคํ้าประกันโครงการ ไม่เกิน 10 ปี 
สถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ (Bank) และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)  
ระยะเวลารับคําขอค้ําประกัน 2 ปี นับต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
วงเงินค้ําประกันต่อราย SMEs รวมทุก
สถาบันการเงิน 

ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อราย  รวมทุกสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
วงเงินค้ําประกันต่อราย
รวมทุกสถาบนัการเงิน 

ผู้ประกอบการใหม่ 
(Start-up) 

ผู้ประกอบการเทคโนโลยี
นวัตกรรม (Innobiz) 

บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 5 ล้านบาท  ไม่เกิน 10 ล้านบาท 
นิติบุคคล ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 40 ล้านบาท 
ทั้งน้ีอยู่ภายใต้ข้อกําหนดของ บสย. และการย่ืนขอให้ค้ําประกันขั้นตํ่าครั้งละไม่
น้อยกว่า 10,000 บาท

สินเช่ือที่ให้ค้ําประกัน สินเช่ือเพ่ือธุรกิจทุกประเภท (สินเช่ือใหม่) ยกเว้น สินเช่ือเช่าซื้อ สินเช่ือเช่าแบบ
ลิสซิ่ง สินเช่ือแฟ็กเตอริง 

ค่าธรรมเนียมค้ําประกัน อัตราไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อปีของวงเงินค้ําประกันตลอดอายุการค้ําประกัน
โครงการ โดย บสย.  สามารถกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมค้ําประกันที่รัฐบาลจ่าย
แทน SMEs ในแต่ละปี ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับความเสี่ยงของ
ผู้ประกอบการ  ทั้ง น้ี รัฐบาลรับภาระจ่ายค่าธรรมเนียมค้ําประกันแทน
ผู้ประกอบการไม่เกินร้อยละ 2 ตลอดอายุการคํ้าประกัน  

คุณสมบัติ SMEs  1. เป็น SMEs  ที่มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท 
2. เป็น SMEs   ประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย  
3. เป็น SMEs ที่ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย  และต้องไม่ขัดต่อ
ศีลธรรมอันดี  
4. เป็น SMEs  ที่ได้รับสินเช่ือใหม่ และต้องไม่นําไปชําระหน้ีเดิมกับสถาบัน
การเงินผู้ให้สินเช่ือ  
5. เป็น SMEs  ที่เป็นลูกหน้ีจัดช้ันปกติหรือจัดช้ันดังกล่าวถึงเป็นพิเศษ  ตาม
เกณฑ์ข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย  
6. เป็น SMEs  ที่ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้าตามเกณฑ์ที่ บสย. 
กําหนด  
7. กรณีเป็น SMEs  ผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-up SMEs) มีอายุกิจการไม่
เกิน 3 ปี  โดยพิจารณาจากการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือการจดทะเบียนการค้า 
หรือเอกสารทางราชการ หรือเอกสารอ่ืนใดที่ บสย. เห็นชอบ 
8.  กรณีเป็น SMEs ผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innobiz)  
 8.1 เป็น SMEs ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบด้วยเครื่องมือในการประเมิน
เทคโนโลยี (Thailand  Technology Rating System : TTRS) หรือเกณฑ์อ่ืน ๆ 
ตามท่ี บสย. กําหนด  
 8.2 เป็น SMEs ที่มีรายช่ือผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากหน่วยงานรัฐ 
ได้แก่ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สํานักงาน
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นวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ บสย. เห็นชอบ  

ความรับผิดชอบในการจ่ายค่าประกัน
ชดเชยของ บสย. 

1. บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระหน้ีต้นเงินคงเหลือ แต่ไม่เกินวงเงินค้ํา
ประกัน  เมื่อสถาบันการเงินได้ดําเนินคดีกับ SMEs แล้ว 
2. บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยเมื่อล่วงพ้นกําหนด 1 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือค้ํา
ประกัน  
3. บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยตลอดโครงการไม่เกินค่าธรรมเนียมที่ได้รับ บวก
เงินสมทบที่ได้รับการเบิกจ่ายจากรัฐบาลร้อยละ 15 และเงินสมทบของ บสย. ใน
อัตราร้อยละ 2 ของวงเงินอนุมัติค้ําประกัน 
4. บสย. จะรับผิดชอบจ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกินร้อยละ 100 ของภาระคํ้า
ประกันที่ออกให้แก่ SMEs แต่ละราย  ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากเงินค่าธรรมเนียม
หรือจากเงินสมทบจากรัฐบาล  ทั้งน้ี  เมื่อการจ่ายจากเงินสมทบจากรัฐบาลเต็ม
จํานวนร้อยละ 15 ของวงเงินอนุมัติค้ําประกันแต่ละ Package แล้ว บสย. จะ
รับผิดชอบจ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกินร้อยละ 50 ของภาระคํ้าประกันที่ออก
ให้แก่ SMEs แต่ละราย ทั้งน้ี ไม่เกินค่าธรรมเนียมที่ได้รับบวกเงินสมทบร้อยละ 
17 ของวงเงินอนุมัติค้ําประกัน 

การสนับสนุนจากรัฐบาล บสย. ขอรับเงินสมทบการจ่ายค่าประกันชดเชยและค่าธรรมเนียมค้ําประกันรวม
ทั้งสิ้น จํานวน 1,360 ล้านบาท ดังน้ี  
1. เงินสมทบการจ่ายค่าประกันชดเชยจากรัฐบาลอัตราร้อยละ 15 ของวงเงิน
อนุมัติค้ําประกัน จํานวน 1,200 ล้านบาท  (ร้อยละ 15x8,000) โดยแบ่งจ่ายเป็น
รายปี ใน 5 ปีแรก โดยปีที่ 1-2 ในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี และปีที่ 3-5  ในอัตรา
ร้อยละ 2 ต่อปี  
2. ค่าธรรมเนียมค้ําประกันอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินอนุมัติค้ําประกัน เป็นเงิน
จํานวน 160 ล้านบาท (ร้อยละ 2 X 8,000 ล้านบาท)   

งบประมาณ บสย. จํานวน 160 ล้านบาท (ร้อยละ 2 X 8,000 ล้านบาท)   
ผลเชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับ 1. ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่รัฐบาลต้องการส่งเสริม  ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

ได้ประมาณ 4,000 ราย (เฉลี่ย 2 ล้านบาทต่อราย)  
2. ก่อให้เกิดสินเช่ือในระบบสถาบันการเงิน 8,000  ล้านบาท  (1 เท่า) 

 
5. เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะ  
(คณะกรรมการฯ) ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ดังน้ี  
   1.1 การปรับปรุงแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ (การปรับปรุงแผนฯ) ประจําปีงบประมาณ 
2562 ครั้งที่ 1 ที่มีวงเงินปรับเพ่ิมขึ้นสุทธิ 23,018.81 ล้านบาท จากเดิม 1,828,119.18 ล้านบาท เป็น 1,851,137.99
ล้านบาท  
   1.2 การบรรจุโครงการพัฒนาหรือโครงการเพ่ิมเติมในการปรับปรุงแผนฯ ประจําปี
งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 
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   1.3 ให้รัฐวิสาหกิจ จํานวน 4 แห่ง  ได้แก่  การเคหะแห่งชาติ (กคช.)  การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่มี
สัดส่วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระหน้ีของกิจการ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR)  
ตํ่ากว่า 1 สามารถกู้เงินใหม่และบริหารหน้ีเดิมภายใต้แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ (แผนฯ) ประจําปีงบประมาณ 
2562 ปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยให้รัฐวิสาหกิจทั้ง 4 แห่ง ดังกล่าว รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดําเนินการด้วย  
  2. อนุมัติและรับทราบในเร่ืองที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  
   2.1 อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหน้ีใหม่ การกู้มาและการนําไปให้กู้ต่อ การกู้เงิน
เพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี  และการคํ้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติการบริหารหน้ี
สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพ่ือดําเนินโครงการลงทุนและ
การกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีภายใต้กรอบวงเงินของแผนฯ ประจําปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 1 และให้ 
กค. เป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน  เง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน  การคํ้าประกันและการ
บริหารความเสี่ยงในแต่ละคร้ังได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น  ทั้งน้ี  หากรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการกู้เงินได้เอง
ก็ให้สามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็นของรัฐวิสาหกิจน้ัน ๆ  
   2.2 อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มอบหมายเป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้ําประกันเงินกู้ต่างประเทศจากแหล่งเงินกู้ทางการ  และเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง 
   2.3 อนุมัติให้ กค. ให้กู้ต่อแก่กรุงเทพมหานคร (กทม.) จํานวนไม่เกิน 15,025.52 ล้านบาท
โดยเป็นวงเงินกู้ต่อเดิมของ รฟม. เพ่ือรับโอนทรัพย์สินและหน้ีสินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-  
สมุทรปราการ  รวมทั้ง เป็นผู้ดําเนินการเก่ียวกับสัญญาเงินยืม  จํานวนไม่เกิน 4,122.28 ล้านบาท  และเรียกเก็บเงิน
ยืมที่ไม่มีดอกเบ้ียกับกทม.  
   2.4 รับทราบแนวทางการปรับโครงสร้างหน้ีและการชําระคืนเงินกู้ที่ กค. ให้กู้ต่อแก่ กทม. 
และแนวทางการชําระคืนเงินตามสัญญาเงินยืมระหว่าง กค. กับ กทม.  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะในการประชุมคร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 
25 มกราคม 2562 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ  ประจําปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 โดย
มีวงเงินปรับเพ่ิมสุทธิ 23,018.81 ล้านบาท จากเดิม 1,828,119.18 ล้านบาท เป็น 1,851,137.99 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี  

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ วงเงินปี 2562 วงเงินปรับปรงุ 

ครั้งที ่1 
การเปลี่ยนแปลง 

1. รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
1.1 แผนการก่อหน้ีใหม่ 743,901.31 806,719.77 62,818.46
1.2 แผนการบริหารหน้ีเดิม  919,100.67 877,140.67 -41,690.00

รวม 1,663,001.98 1,684,130.44 21,128.46
2. รฐัวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ  
2.1 แผนการก่อหน้ีใหม่ 79,763.25 80,963.25 1,200.00
2.2 แผนการบริหารหน้ีเดิม  85,353.95 86,044.30 690.35

รวม 165,117.20 167,007.55 1,890.35
รวม 1 และ 2 1,828,119.18 1,851,137.99 23,018.81
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  2. จากการปรับปรุงแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ส่งผลให้หน้ี
สาธารณะรวม  ประจําปีงบประมาณ 2562 ปรับเพ่ิมขึ้นจํานวน 23,018.81 ล้านบาท โดยการก่อหน้ีใหม่มีปัจจัยหลัก
มาจากการกู้เพ่ือลงทุนในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชน
จีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเช่ือมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1               
ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย จํานวน 32,774.62 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว  รวมทั้ง ในครั้งน้ี กระทรวงการคลังได้ขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติการลงทุนในโครงการพัฒนาและโครงการท่ีแต่เดิมไม่ได้บรรจุไว้ในแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ  ประจําปี
งบประมาณ 2562 โดยจะขอบรรจุเพ่ิมเติมและเสนอขออนุมัติมาในคร้ังน้ี  รวมทั้งสิ้นจํานวน 6 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 
28,291.45 ล้านบาท เช่น โครงการเงินกู้เพ่ือรองรับการดําเนินงานของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย ในการให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium 
Enterprises : SMEs)   รวมถึงให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ SMEs รายย่อยตามนโยบายรัฐบาลอ่ืน ๆ (ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย) จํานวน 21,000 ล้านบาท  โครงการพัฒนากําลังคนด้าน
วิศวกรรมศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
และภูมิภาค  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) จํานวน 2,700 ล้านบาท โครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับ
อากาศใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ) จํานวน 1,891.45 ล้านบาท
เป็นต้น  ในขณะที่การบริหารหน้ีเดิมของรัฐวิสาหกิจปรับลดลง  โดยมีปัจจัยสําคัญจากการที่ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรได้ชําระคืนหน้ีเงินกู้จากเงินงบประมาณ จํานวน 13,730.24  ล้านบาท แล้ว ประกอบกับยังไม่
จําเป็นต้องกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี  เน่ืองจากในปีงบประมาณ 2561  ได้ดําเนินการปรับโครงสร้างหน้ีโดยการกู้
เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน 25,000.00 ล้านบาท ไปแล้ว ซึ่งสัญญาจะครบกําหนดในปีงบประมาณ 
2563  ทั้งน้ี ประมาณการหน้ีสาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  ในปี 2562 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ปรับ
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย จากเดิมอยู่ในระดับ ร้อยละ 42.70 (ในแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ  ประจําปีงบประมาณ 2562) 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 43.32 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2549 
และอยู่ภายใต้กรอบในการบริหารหน้ีสาธารณะตามนัยมาตรา 50 ที่คณะกรรมการนโยบายการเงินและการคลังของ
รัฐกําหนดที่ระดับ ร้อยละ 60  
  3. สําหรับการโอนทรัพย์สินและหน้ีสินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ของ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยให้กรุงเทพมหานคร ที่ดําเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวงเงิน
19,147.80 ล้านบาท ในครั้งน้ี กระทรวงการคลังได้เสนอขออนุมัติให้กระทรวงการคลังให้กู้ต่อแก่กรุงเทพมานคร  
สําหรับค่าโครงสร้างพ้ืนฐานของโครงการที่กรุงเทพมหานคร ได้รับโอนมา ในวงเงิน 15,025.52 ล้านบาท ซึ่งเป็น
วงเงินกู้ต่อเดิมของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่กระทรวงการคลังกู้มาแล้ว  จึงได้บรรจุรายการ
ดังกล่าวน้ีไว้ในการปรับปรุงแผนฯ ในครั้งน้ี โดยไม่มีการเพ่ิมวงเงินกู้ รวมท้ังขออนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็น
ผู้ดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาเงินยืม จํานวนไม่เกิน 4,122.28 ล้านบาท และเรียกเก็บเงินยืมที่ได้ไม่มีดอกเบ้ียกับ
กรุงเทพมหานคร สําหรับค่าจัดกรรมสิทธ์ที่ดินและภาระทางการเงินของโครงการที่สํานักงบประมาณได้จัดสรร
งบประมาณเพ่ือชําระไปแล้ว   ทั้งน้ี  กระทรวงการคลังเห็นว่า  สําหรับการชําระคืนเงินตามสัญญาเงินยืมสําหรับค่า
จัดกรรมสิทธ์ิที่ดินและภาระทางการเงินของโครงการท่ีสํานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือชําระไปแล้ว  เห็น
ควรให้กรุงเทพมหานครทยอยชําระคืนเงินยืมเมื่อได้ชําระคืนเงินกู้ที่กระทรวงการคลังให้กู้ต่อแล้วเสร็จ  โดยให้
พิจารณาภาระทางการเงินของกรุงเทพมหานครประกอบด้วย  



 

 

 

12 

  4. ในการปรับปรุงแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ  ประจําปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 มีรัฐวิสาหกิจ
ที่มีสัดส่วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระหน้ีของกิจการ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR)  
ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนด (ตํ่ากว่า 1) จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ (0.22) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (0.87)  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (-0.09) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (-0.03) ซึ่ง
คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะได้พิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็นที่ต้องกู้เงิน  แนวทางใน
การแก้ไขปัญหา  รวมทั้งแผนการบริหารหน้ีที่ชัดเจนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ี
สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2561 แล้ว โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นในประเด็น
สําคัญบางประการ เช่น เห็นควรให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งรัดการดําเนินการตามแผนแก้ไขปัญหาองค์กรให้
ชัดเจนและสําเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เห็นควรให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกระจายภาระหน้ีให้
สอดคล้องกับการจัดหารายได้ของหน่วยงานและความสามารถในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการชําระหน้ีในแต่ละปี
เป็นต้น ในครั้งน้ี คณะกรรมการฯ จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้รัฐวิสาหกิจทั้ง 4 แห่ง ข้างต้น สามารถกู้เงิน
ใหม่และบริหารหน้ีเดิม ภายใต้การปรับปรุงแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ  ประจําปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 และ
ให้รัฐวิสาหกิจทั้ง 4 แห่ง  รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย รวมทั้งเห็นควรให้
รัฐวิสาหกิจทั้ง 4 แห่ง พิจารณาหาแนวทางในการเพิ่มรายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เพ่ือช่วยเหลือลดผล
ขาดทุนจากการดําเนินงานให้น้อยลง 
 
6. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม               
3  สถานี  (สถานีพระราม  6  สถา นีบางกรวย  - กฟผ .  และสถานีบ้ าน ฉิมพลี )  และช่ ว งรั งสิ ต  – 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
ดําเนินโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) รวม 2 โครงการ ดังน้ี  
   1. โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานเีพิ่มเติม 3 สถานี 
     1.1 อนุมัติให้ รฟท. ดําเนินโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน - 
ศาลายา และสถานีเพ่ิมเติม 3 สถานี ได้แก่ สถานีพระราม 6 สถานีบางกรวย - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) และสถานี
บ้านฉิมพลี ในกรอบวงเงิน 10,202.18 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7) ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี โดย
ดําเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) หรือที่
ประกาศใช้ล่าสุด   
   1.2 ให้รัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น โดยให้สํานักงบประมาณ 
(สงป .) จัดสรรงบประมาณรายปี และหรือกระทรวงการคลัง (กค .) จัดหาแหล่งเงินกู้และค้ําประกันเงินกู้
ภายในประเทศให้ตามความเหมาะสม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ทั้งน้ี ให้ รฟท. กู้เงินได้ตาม
พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 39 (4)   
  2. โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) 
ศูนย์รังสิต  
   2.1 อนุมัติให้ รฟท. ดําเนินโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มธ. 
ศูนย์รังสิต ในกรอบวงเงิน 6,570.40 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ร้อยละ 7) ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี โดย
ดําเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) หรือที่
ประกาศใช้ล่าสุด  
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    2.2 ให้รัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น โดยให้ สงป. จัดสรร
งบประมาณรายปี หรือ กค. จัดหาแหล่งเงินกู้และค้ําประกันเงินกู้ภายในประเทศให้ตามความเหมาะสม เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ทั้งน้ี ให้ รฟท. กู้เงินได้ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 
มาตรา 39 (4)   
    2.3 อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนโครงการ
ระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มธ. ศูนย์รังสิต ตามท่ี คค. เสนอและให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้   
   โดยในส่วนของกรอบวงเงินโครงการและการรับภาระค่าใช้จ่ายของทั้ง 2 โครงการ ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของกระทรวงคลัง (กค.) และสํานักงบประมาณ (สงป.) ซึ่งมคีวามเห็นสอดคลอ้งกัน ดังน้ี 
                                                                                                                    หน่วย :  ล้านบาท 

รายการ 1. ตลิ่งชัน่ –ศาลายา 2. รังสิต – มธ. ศูนย์รังสิต 
1. กรอบวงเงินโครงการฯ แบ่งเป็น 
    1.1 รัฐบาล รับภาระค่างานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แบ่งเป็น  
          1.1.1. สงป. จัดสรรงบฯ ประจําปี เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่าย ดังน้ี 
            - เวนคืนที่ดิน 
            - ค่าจ้างที่ปรึกษาประกวดราคา 
            - ค่าจ้างที่ปรึกษาช่วยเวนคืนที่ดิน 
          1.1.2 กค. จัดหาแหล่งเงินกู้ให้ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (รฟท.) กู้ต่อ โดย สงป. จัดสรรงบฯ ให้ รฟท. 
ชําระเงินกู้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี 
            - ค่าก่อสร้างงานโยธา 
            - ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 
            - ค่าจ้างที่ปรึกษาวิศวกรอิสระ 
    1.2 รฟท. รับภาระค่างานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล  
โดยให้ กค. ค้ําประกันเงินกู้ 

10,202.18
7,670.82

10.00

-
10.00

-
7,660.82

7,358.65
271.98
30.19

2,531.36

6,570.40
4,373.23

310.00

295.00
10.00
5.00

4,063.23

3874.29
166.97
21.97

2,197.17

2. รวมใช้เงนิกู้ 10,192.18 6,260.40 

3. รวมใช้งบประมาณ 10.00 310.00 

หมายเหตุ : การรับภาระค่าใช้จ่ายข้างต้น เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง  สายสีแดงอ่อน  
ช่วงบางซ่ือ – พญาไท  – มักกะสัน – หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซ่ือ – หัวลําโพง ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  
26 กรกฎาคม 2559 
   สาระสาํคญัของเร่ือง 
  1. โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ทั้ง 2 โครงการ เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 และได้รับการบรรจุอยู่ภายใต้
แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 (Action plan) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 
มีนาคม 2558 และ 13 ธันวาคม 2559 เห็นชอบและรับทราบแผนดังกล่าวตามลําดับแล้ว อีกทั้งคณะกรรมการการ
รถไฟแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบทั้ง 2 โครงการแล้ว โดยทั้ง 2 โครงการเป็นส่วนต่อขยายของรถไฟชานเมือง
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สายสีแดงทางฝั่งทิศเหนือ และทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะช่วยเช่ือมต่อการเดินทางกับระบบรถไฟ
ทางไกล และระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ทําให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกพ้ืนที่กรุงเทพมหานครช้ันในได้
อย่างสะดวกมากขึ้น 
  2. กระทรวงคมนาคมแจ้งว่า ทั้ง 2 โครงการ เป็นการก่อสร้างทางรถไฟเลียบไปตามแนวเขตทาง
รถไฟทางไกลของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยจะเป็นรางขนาด 1 เมตร เดินรถด้วยระบบไฟฟ้าที่จ่ายเหนือ
หัว (OCS) แรงดันไฟฟ้า AC 25 กิโลโวลต์ รถไฟมีความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง มีระบบไฟฟ้าและเครื่องกล  
ประกอบด้วย ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ ระบบสื่อสาร ระบบเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้ากําลัง 
และแม้ว่าตามข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมจะกําหนดระยะเวลาดําเนินโครงการ 5 ปี แต่กระทรวงคมนาคมยืนยัน
ว่าจะสามารถเปิดให้บริการในปี 2565 โดยแต่ละโครงการมีวงเงินโครงการ ระยะทาง และจํานวนสถานี สรุปได้ ดังน้ี 
   2.1 ช่วงตลิ่งชัน – ศาลายา และสถานีเพ่ิมเติม 3 สถานี (สถานีพระราม 6 สถานีบางกรวย 
– กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) ระยะทาง 14.8 กิโลเมตร เป็นโครงการก่อสร้างทางรถไฟส่วนต่อขยายทางทิศตะวันตก
จากโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน และก่อสร้างสถานีใหม่ จํานวน 6 สถานี ได้แก่ 
สถานีสะพานพระราม 6 และสถานีบางกรวย – กฟผ. สถานีบ้านฉิมพลี สถานีกาญจนาภิเษก สถานีศาลาธรรมสพน์ 
และสถานีศาลายา  
   2.2 ช่วงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะทาง 8.84 กิโลเมตร เป็นโครงการก่อสร้าง
ทางรถไฟส่วนต่อขยายทางทิศเหนือจากโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต ประกอบด้วย 
4 สถานี ได้แก่ สถานีคลองหน่ึง สถานีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถานีเชียงราก และสถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต ทั้งน้ี จะต้องมีการเวนคืนพ้ืนที่เพ่ิมเติมประมาณ 14 ไร่ เพ่ือนําที่ดินมาสร้างสถานีทั้ง 4 แห่ง 
  3. กระทรวงคมนาคมแจ้งว่า ทั้ง 3 โครงการมีผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) และทางเศรษฐกิจ 
(EIRR) สรุปได้ดังน้ี 

ผลตอบแทน 1. ตลิ่งชัน – ศาลายา 2. รังสิต – ม. ธรรมศาสตร์ 
FIRR คุ้มค่าทางการเงิน ไม่คุ้มค่าทางการเงิน
EIRR คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

หมายเหตุ : แม้ว่าโครงการท่ี 2. จะไม่มีความคุ้มค่าทางการเงิน แต่กระทรวงคมนาคมคาดว่าจะทําให้ปริมาณผู้โดยสารสายสีแดง 
ท้ังระบบเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับกรณีไม่มีโครงการ (Induced demand) ซ่ึงจะทําให้รายได้ค่าโดยสารของสายสีแดงท้ังระบบเพ่ิมมากข้ึน 
 
   สําหรับร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืนโครงการระบบรถไฟชาน
เมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต – มธ. ศูนย์รังสิต น้ัน เป็นการกําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบล
บ้านปทุม อําเภอสามโคก ตําบลบางพูด ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมืองปทุมธานี และตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือสร้างทางเช่ือมระหว่างทางหลวงชนบท อย.5042 กับสถานีรถไฟ ทางรถไฟ และย่านสถานี
รถไฟ ตามโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งแนว
เส้นทางอยู่ในเขตที่ดินของ รฟท. แต่มีบางพ้ืนที่จําเป็นต้องเวนคืนเพ่ือก่อสร้างสถานีและถนนทางเข้าสถานี เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่สามารถเข้าดําเนินการสํารวจ และเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน อันจะทําให้การสร้างทางเช่ือมระหว่างทางหลวงชนบทสายดังกล่าวเป็นไป
ตามแผนการที่กําหนดไว้  
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7. เรื่อง การปรับเพิ่มเงนิลงทุนและเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงไฟฟา้เพือ่ทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
เครื่องที่ 4 – 7  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังน้ี   
  1. เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินการเปลี่ยนแปลงกําลังผลิตไฟฟ้า
โครงการโรงไฟฟ้าเพ่ือทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4 – 7 จากเดิม ขนาดกําลังผลิตไฟฟ้าติดต้ัง 600 เมกะวัตต์ 
เป็น ขนาดกําลังผลิตไฟฟ้าติดต้ัง 655 เมกะวัตต์  
   2. เห็นชอบให้ กฟผ. ปรับเงินลงทุนโครงการฯ จากเดิมที่ได้รับอนุมัติเงินลงทุน 36,811 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 1,150 ล้านบาท สรุปวงเงินลงทุนรวมเป็นจํานวนเงิน 37,961 ล้านบาท เพ่ือให้การเบิกจ่ายของ กฟผ. 
ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี จะต้องไม่นําวงเงินลงทุนที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าวมาคํานวณ
ผลตอบแทนการลงทุนในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เคร่ืองที่ 4 – 7 ขนาดกําลังผลิตติดต้ัง 600 เมกะวัตต์ มีประสิทธิภาพในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าลดลงเนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี ดังน้ัน แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
พ.ศ. 2553 – 2573 (PDP 2010) ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3 จึงกําหนดให้ปลดโรงไฟฟ้าแม่เมาะเคร่ืองที่ 4 – 7 และให้มี
โรงไฟฟ้าใหม่เพ่ือทดแทน และที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เห็นชอบให้
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าเพ่ือทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 – 7 
วงเงินลงทุน 36,811 ล้านบาท โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะเป็นเช้ือเพลิง 
ขนาดกําลังการผลิตติดต้ังประมาณ 600 เมกะวัตต์ ต้ังอยู่ภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง มีอายุการใช้งาน
ประมาณ 30 ปี   
   2. ในขั้นตอนการเตรียมการประกวดราคาโครงการฯ กฟผ. พบว่าถ่านหินลิกไนต์เหมืองแม่เมาะมี
ปัญหาด้านคุณภาพซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ ซึ่งโรงไฟฟ้าจะไม่สามารถ
เดินเครื่องได้เต็มพิกัดด้วยถ่านหินลิกไนต์คุณภาพดังกล่าว กฟผ. จึงปรับปรุงข้อกําหนดทางเทคนิคของเอกสาร
ประกวดราคาเพื่อให้โรงไฟฟ้าใหม่สามารถรองรับถ่านหินที่มีคุณภาพเปลี่ยนไปตลอดอายุโรงไฟฟ้าได้ โดยผู้ชนะ
การประกวดราคาได้เสนอข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้อง สามารถรองรับถ่านหินลิกไนต์คุณภาพดังกล่าวได้และเสนอ
เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าขนาดกําลังการผลิตใหญ่กว่าที่ กฟผ. ได้รับอนุมัติ (ได้รับอนุมัติขนาดกําลังการผลิตติดต้ัง 600            
เมกะวัตต์ ผู้ชนะการประกวดราคาเสนอขนาดกําลังการผลิตติดต้ัง 655 เมกะวัตต์) ในราคา 35,312 ล้านบาท ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ประกอบกับเกิด
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทได้อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันประกวดราคา 
(31.2182 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) กับอัตราแลกเปลี่ยนจริง ณ วันที่ กฟผ. ต้องจ่ายค่างานให้กับคู่สัญญาต้ังแต่ปี 2558 
– 2560 (32.5709 – 36.3271 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) ส่งผลให้เงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติไว้จํานวน 36,811 ล้านบาท 
ไม่เพียงพอ จึงต้องขอปรับเพ่ิมวงเงินลงทุนเป็น 37,961 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 1,150 ล้านบาท) ดังน้ัน กฟผ.              
จึงจําเป็นต้องเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีมาในครั้งน้ี  
  3. กระทรวงพลังงานแจ้งว่า โครงการฯ พร้อมที่จะดําเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ทันที
หลังจากที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการฯ ในครั้งน้ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 และคร้ังที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 22 
สิงหาคม 2561 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานในคราวประชุมคร้ังที่ 57/2561 เมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 รวมทั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) แล้ว อีกทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไม่ขัดข้อง  
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8. เรื่อง การโอนใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ให้แก่มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การโอนใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ให้แก่มูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจักรในประเทศไทย ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ แล้วมีมติดังน้ี  
  1. เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2526 (เรื่อง โรงเรียนนอก
กฎหมายของ ดร.คิงส์ จังหวัดเชียงใหม่) จากเดิม ที่อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ัง
โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ เป็น ให้กระทรวงการต่างประเทศมีอํานาจในการโอนใบอนุญาตดังกล่าวให้แก่มูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจักรในประเทศไทยได้ ทั้งน้ี ให้กระทรวงการต่างประเทศตรวจสอบคุณสมบัติของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร
ในประเทศไทย ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 21 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งดําเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดต้ัง
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย  
   2. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป   
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กต. รายงานว่า  
  1. ในการจัดต้ังโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ กต. ได้ทําความตกลงกับมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย โดยกําหนดให้ กต. ต้ังโรงเรียนโดยใช้ที่ดินและอาคารของมูลนิธิฯ และให้มูลนิธิฯ เป็นผู้บริหารกิจการ
โรงเรียน ตลอดจนรับและเก็บผลประโยชน์และรายได้ทั้งหมดของโรงเรียน นอกจากน้ี มูลนิธิฯ ได้ให้สิทธิพิเศษแก่บุตร
ของข้าราชการ กต. และหน่วยราชการอ่ืน ๆ ในการนําบุตรเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ โดยชําระ
ค่าธรรมเนียมการเรียนในอัตราตํ่ากว่าอัตราปกติ   
   2. ในการบริหารจัดการโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ กต. ได้วางข้อบังคับของโรงเรียนฯ และได้
แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการข้ึนคณะหน่ึง เพ่ือทําหน้าที่ควบคุมและจัดการโรงเรียนฯ โดยมีปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีข้าราชการระดับสูงของ กต. และผู้แทนจากมูลนิธิฯ เข้าร่วมด้วย  
  3. ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 กต. และมูลนิธิฯ ได้หารือเก่ียวกับการโอนใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียนฯ  ให้แก่
มูลนิธิฯ เพ่ือให้การบริหารโรงเรียนฯ เป็นไปอย่างคล่องตัวมากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลง
ไป การขออนุญาตจัดต้ังโรงเรียนเอกชนนานาชาติสามารถกระทําได้ตามขั้นตอนทางกฎหมาย โดยไม่ต้องมีส่วน
ราชการเป็นผู้ขออนุญาต ประกอบกับพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้บัญญัติ
ภาระหน้าที่ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตไว้หลายประการ เช่น การดูแลสถานที่ การจัดทําบัญชี การแต่งต้ังผู้จัดการโรงเรียน 
เป็นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับภารกิจของ กต. รวมทั้งบัญญัติให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลและบังคับให้ผู้รับใบอนุญาตต้อง
โอนกรรมสิทธ์ิในที่ต้ัง ทรัพย์สิน และทุนให้กับโรงเรียนฯ ซึ่ง กต. ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน จึงไม่สามารถโอน
กรรมสิทธ์ิต่าง ๆ ข้างต้นได้  
   กต. จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  
 
 
 

ต่างประเทศ 
9. เรื่อง การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย
และรัฐเอริเทรีย 
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  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. ให้ความเห็นชอบการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Security Council: UNSC) ที่ 2444 (ค.ศ. 2018) ในส่วนการยกเลิกการดําเนินมาตรการลงโทษต่อรัฐ           
เอริเทรียและในส่วนการดําเนินมาตรการลงโทษเก่ียวกับสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย (โซมาเลีย) 
  2. กรณีที่ UNSC ได้รับรองข้อมติเพ่ือคงไว้ซึ่งมาตรการลงโทษต่อโซมาเลียและข้อยกเว้นที่เก่ียวข้อง
เป็นประจําทุกปี และเน้ือหาของข้อมติใหม่มิได้เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของมาตรการลงโทษที่มีอยู่เดิม เห็นควรให้
ความเห็นชอบให้ กต. ดําเนินการไปได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา แต่หากกรณีที่ UNSC จะรับรองข้อ
มติเพ่ือเปลี่ยนแปลง สาระสําคัญหรือยกเลิกมาตรการลงโทษต่อโซมาเลีย เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ กต. เสนอเรื่อง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญหรือยกเลิกมาตรการลงโทษดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
  3. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการคลัง (กค.) 
กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(สมช.) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ (ตช.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ถือปฏิบัติและปรับปรุงฐานข้อมูลเก่ียวกับมาตรการ
ล ง โ ท ษ  ส ห พั น ธ์ ส า ธ า ร ณ รั ฐ โ ซ ม า เ ลี ย ใ ห้ ทั น ส มั ย ต า ม ข้ อ มู ล ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ 
(https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751) ทั้งน้ี สหประชาชาติจะปรับปรุงรายช่ือบุคคล และองค์กรที่
ถูกมาตรการลงโทษภายใต้หัวข้อ “Sanctions List Materials” เป็นระยะ 
  ทั้งน้ี คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเห็นชอบรับรองการดําเนินการตามข้อมติ UNSC ต้ังแต่ปี 2535 ใน
ส่วนที่เก่ียวข้องกับโซมาเลียและรัฐเอริเทรีย รวม 5 ครั้ง (พ.ศ. 2552 - 2561) จํานวน 21 ฉบับ โดยในครั้งน้ี UNSC 
ได้รับรองข้อมติฯ ที่ 2444 (ค.ศ. 2018) ซึ่งจําแนกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
  1. ยกเลิกมาตรการลงโทษท้ังหมดต่อรัฐเอริเทรีย เน่ืองจากในช่วงที่ผ่านมาไม่พบหลักฐานที่แน่ชัดว่า
รัฐเอริเทรียสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการบ่ันทอนเสถียรภาพของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและ
ภูมิภาค รวมทั้งในช่วงปี 2561 รัฐเอริเทรียได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพในหลาย ๆ ด้านด้วย 
  2. ต่ออายุมาตรการลงโทษสําหรับสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย เน่ืองจากสถานการณ์ความไม่สงบ
และความรุนแรงในสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียยังคงดําเนินอยู่อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี มาตรการดังกล่าวประกอบด้วย (1) 
มาตรการลงโทษทางอาวุธ การห้ามเดินทาง การอายัดทรัพย์สิน และการห้ามนําเข้าถ่านไม้ (ไม่มีกําหนดระยะเวลา
สิ้นสุด) (2) ต่ออายุ ข้อยกเว้นที่เก่ียวข้อง เช่น มาตรการลงโทษทางอาวุธจะไม่มีผลบังคับใช้ในกรณีการขนส่งอาวุธ
ยุทโธปกรณ์เพ่ือการพัฒนากองกําลังรักษาความม่ันคงแห่งชาติของโซมาเลีย เป็นต้น ออกไปจนถึงวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2562 
 
10. เรื่อง การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับรัฐลิเบีย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ  ดังน้ี 
  1. ให้ความเห็นชอบรับรองการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Security Council : UNSC) ที่ 2441 (ค.ศ. 2018) เก่ียวกับรัฐลิเบีย 
  2. กรณีที่ UNSC ได้รับรองข้อมติเพ่ือคงไว้ซึ่งมาตรการลงโทษแก่รัฐลิเบียเป็นประจําทุกปี และ
เน้ือหาของข้อมติมิได้เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของมาตรการลงโทษที่มีอยู่เดิม เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ กต. 
ดําเนินการตามข้อมติดังกล่าวไปได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา แต่หากกรณีที่ UNSC จะรับรองข้อมติ
เพ่ือเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ หรือยกเลิกมาตรการลงโทษต่อรัฐลิเบีย เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ กต. เสนอเรื่อง ที่มี
การเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญหรือยกเลิกมาตรการลงโทษดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป 
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  3. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการตามข้อมติ UNSC เก่ียวกับรัฐลิเบีย ได้แก่ 
กระทรวงกลาโหม (กห . )  กระทรวงการคลัง (กค . ) กระทรวงคมนาคม (คค . )  กระทรวงพาณิชย์ (พณ . ) 
กระทรวงมหาดไทย (มท.) สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ (ตช.) สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) และธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ถือปฏิบัติและปรับปรุงฐานข้อมูลเก่ียวกับมาตรการลงโทษต่อรัฐลิเบีย โดยเฉพาะรายช่ือบุคคลและองค์กรที่
ต้องถูกมาตรการลงโทษ (ห้ามเดินทางและอายัดทรัพย์สิน) ให้ทันสมัยตามข้อมูลเว็บไซต์สหประชาชาติ 
(https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970/) รวมทั้งแจ้งผลการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องให้ กต. 
ทราบ เพ่ือประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติ (United Nations : UN) ต่อไป ทั้งน้ี UN จะปรับปรุงรายช่ือ
บุคคลและองค์กรที่ถูกมาตรการลงโทษ ภายใต้หัวข้อ “Sanction List Materials” เป็นระยะ 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบรับรองข้อมติ UNSC เป็นจํานวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง (พ.ศ. 2554 - 2560) 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสถานการณ์ในรัฐลิเบียยังมีความอ่อนไหวและขาดเสถียรภาพ UNSC จึงได้รับรองข้อมติฯ ที่ 
2441 (ค.ศ. 2018) เพ่ิมเติมอีก 1 ฉบับ โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับการต่ออายุมาตรการให้อํานาจรัฐสมาชิกตรวจสอบ
เรือในทะเลหลวง เพ่ือป้องกันการลักลอบส่งออกทรัพยากรปิโตรเลียมจากรัฐลิเบียออกไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2563 การเน้นยํ้ามาตรการห้ามเดินทางและอายัดทรัพย์สิน รวมถึงการเรียกร้องให้รัฐสมาชิกรายงานต่อ UN เก่ียวกับ
การดําเนินการของรัฐสมาชิกภายใต้มาตรการห้ามเดินทางและอายัดทรัพย์สินของข้อมติฯ ที่เก่ียวข้อง 
 
11. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความตกลงในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย สะเต็มศึกษา
ของซีมีโอ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความตกลงในการจัดต้ังศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษา
ของซีมีโอที่ประเทศไทย [Memorandum of Agreement between the Government of the Kingdom of 
Thailand and the Southeast Asian Ministers of Education Organization on the Establishment of the 
SEAMEO Regional Centre for STEM Education (SEAMEO STEM - ED) in Thailand] ทั้งน้ี หากก่อนลงนามมี
ความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความตกลงฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ให้ ศธ. หารือกับกระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) (กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเร่ืองน้ัน ๆ โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในบันทึกความตกลงในการจัดต้ัง SEAMEO STEM – ED โดยมอบหมายให้ กต. 
จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม  (ยังไม่ได้กําหนดวันลงนาม เน่ืองจากจะต้องเวียนร่าง
บันทึกความตกลงฯ ให้ประเทศสมาชิก เห็นชอบก่อน) 
  โดยเน้ือหาของร่างบันทึกความตกลงฯ ระบุถึงสถานที่ต้ังของศูนย์ฯ อํานาจหน้าที่ของศูนย์ฯ รวมถึง
การบริหารจัดการและงบประมาณ ซึ่งการจัดต้ังศูนย์ SEAMEOSTEM - ED ในประเทศไทยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งในด้านสะเต็มศึกษา เป็นศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ระดับภูมิภาค
ด้วยงานวิจัยเก่ียวกับสะเต็มศึกษาที่มีคุณภาพท้ังในประเทศไทยและในประเทศสมาชิกซีมีโอ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากร ให้มีคุณภาพสามารถบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ไปใช้เช่ือมโยง และแก้ปัญหาในชีวิตจริง อีกทั้ง
จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของประเทศในการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาคต่อไป 
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12. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศจัดการศึกษาในประเทศไทย 
(Asian Institute of Hospitality Management , In Academic Association With Les Roches)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ Asian Institute of Hospitality Management, in Academic 
Association With Les Roches (เลส์โรช) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทย ตามความใน
ข้อ 4 แห่งคําสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560 เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดย
สถาบันอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
  กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ Asian Institute of Hospitality Management, In Academic 
Association With Les Roches (เลส์โรช) ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทยใน
หลักสูตรปริญญาตรีสาขาการบริหารธุรกิจการโรงแรม (Bachelor of Business Administration in Global 
Hospitality Management) โดยจัดต้ังใน 2 พ้ืนที่ คือ จังหวัดชลบุรีและกรุงเทพมหานคร เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (คพอต.) ในการประชุมคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 
พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้ามาจัดการศึกษาของสถาบันฯ ดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ และเง่ือนไข 
ในการดําเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติ
แล้ว (17 ตุลาคม 2560) 
  
13. เรื่อง การประชุมคณะทํางานร่วมไทย –  เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลับ
ประเทศ ครั้งที่ 2 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะทํางานร่วมไทย – เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนี
ภัยการสู้รบจากเมียนมากลับประเทศ ครั้งที่ 2 และเห็นชอบในการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม 2 ฉบับได้แก่ 
ร่างเอกสารสรุปผลหารือของการประชุมคณะทํางานร่วมไทย – เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจาก
เมียนมา (ผภร.) กลับประเทศ ครั้งที่ 2 และร่างเอกสารแนวทางการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาท่ีพิสูจน์สัญชาติ
แล้วจากประเทศไทย โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมีการรับรองให้กระทรวง
การต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้งตามที่กระทรวงการ
ต่างประเทศ เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  เอกสารแนวทางในการส่งกลับ ผภร. ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากประเทศไทยมีสาระสําคัญ
ประกอบด้วย (1) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ส่งกลับอย่างมีระบบ มีกรอบเวลา และอยู่บนหลักการ “ปลอดภัย สมัครใจ 
และมีศักด์ิศรี” (2) กรอบเวลา อย่างน้อยสองครั้งต่อปี โดยประเมินจากพัฒนาการของการส่งกลับครั้งก่อนหน้า (3) 
การจัดสรรพ้ืนที่ ฝ่ายเมียนมาจะกําหนดพ้ืนที่เดินทางกลับโดยพิจารณาจากถ่ินที่อยู่เดิมและให้ความช่วยเหลือในการ
เดินทางกลับ การต้ังถิ่นฐานใหม่ และการฟ้ืนฟูสภาพชีวิต รวมท้ังร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ใ น ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ด้ า น ก า ร พั ฒ น า ใ น พ้ื น ที่ ดั ง ก ล่ า ว  
(4) จุดผ่านแดนและศูนย์แรกรับ หากจําเป็น ฝ่ายเมียนมาจะจัดให้มีศูนย์แรกรับในฝั่งเมียนมา และฝ่ายไทยอาจ
กําหนดจุดพักรอในฝั่งไทยก่อนข้ามแดนไปฝั่งเมียนมา โดยจะไม่เป็นการยอมรับหรือเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมาย
ของจุดผ่านแดนและพื้นที่โดยรอบ (5) คณะทํางานเทคนิคด้านการส่งกลับ จัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่จากทั้งสองฝ่าย
ทันทีที่ทราบกําหนดวันส่งกลับและประชุมเป็นระยะเพ่ือทบทวนและประเมินผล (6) Case Management Team 
ฝ่ายไทยจะส่งรายช่ือ ผภร. ที่ประสงค์เดินทางกลับพร้อมแบบฟอร์มข้อมูลรายบุคคล และฝ่ายเมียนมาจะกําหนดเวลา
ล ง พ้ื น ที่ สั ม ภ า ษ ณ์ อ ย่ า ง ส มํ่ า เ ส ม อ  ( 7 )  ค ณ ะ ทํ า ง า น ร่ ว ม ไ ท ย  –  
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เมียนมา ในการเตรียมการส่ง ผภร. กลับประเทศ ประชุมปีละ 1 ครั้งหรือตามเห็นสมควร เพ่ือรับทราบพัฒนาการและ
พิ จ า ร ณ า ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง คณ ะ ทํ า ง า น เ ท ค นิ ค  แ ล ะ ใ ห้ ทิ ศ ท า ง ห รื อ แ น ว น โ ย บ า ย ที่ จํ า เ ป็ น  
(8) หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ เช่น ต้องสมัครใจเดินทางกลับ มีช่ือในแบบฟอร์มลงทะเบียนรายครอบครัวของ
สํานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees –   
UNHCR) เคยมีถิ่นที่อยู่ในเมียนมา เด็กต้องมีบิดามารดาที่เคยมีถิ่นพํานักในเมียนมา ห้ามใช้เอกสารปลอม (9) เอกสาร 
ใช้เอกสารทางการที่ออกโดยรัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาเป็นหลัก โดยสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจํา
ประเทศไทยจะรับรองเอกสารที่จําเป็นตามที่คณะทํางานเทคนิคกําหนด (10) กระบวนการส่งกลับ และ (11) การมี
ส่วนร่วมของหุ้นส่วนภายนอก ระบุแนวทางการมีส่วนร่วมขององค์การระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องและหุ้นส่วน
ภายนอกอ่ืน ๆ เช่น ประเทศที่สนใจร่วมให้ความช่วยเหลือในการส่งกลับ 
 
14. เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์และเอกสารที่เก่ียวข้องในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ 
ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์และเอกสารที่เก่ียวข้อง จํานวน 4 ฉบับ ได้ก่ (1) ร่างปฏิญญา
กรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน (Bangkok Declaration on Combating Marine Debris 
in ASEAN Region) (2) ร่างกรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล (ASEAN Framework of Action on Marine 
Debris) (3) ร่างแถลงข่าวร่วม (joint Media Statement) และ (4) ร่างบทสรุปประธาน (Chair’s Summary) 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นผู้ให้การรับรองร่างผลลัพธ์และเอกสารท่ี
เก่ียวข้อง 
  3. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการ
ต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34  
  4. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารผลลัพธ์และเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งสี่ฉบับน้ี ที่มิใช่
สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให้เป็นดุลยพินิจของการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่ 
  สาระสําคัญของร่างเอกสารผลลัพธ์ 
  1) ร่างปฎิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน (Bangkok Declaration 
on Combating Marine Debris in ASEAN Region) 
  สาระสําคัญของร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน เป็นการเน้น
ยํ้าถึงวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2025 ซึ่งยืนยันถึงการส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการปกป้องฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์
สิ่งแวดล้อมชายฝั่งและทะเลอย่างย่ังยืน และการดําเนินการตามเป้าหมายร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนในการ
ปฏิบัติตามวาระเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ รวมถึงข้อสรุปมติจากการประชุมระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติที่เก่ียวข้อง โดยให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนในการป้องกัน ลด และ
จัดการขยะพลาสติกในทะเล โดยให้สนับสนุนนวัตกรรม แนวคิดรวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัย ประยุกต์ใช้
ความรู้ทางวิทยาศสาตร์ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการลดปัญหาขยะทะเล รวมทั้งยินดีต่อ
กรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล ซึ่งได้รับการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล
ในครั้งน้ี  
  2) ร่างกรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล (ASEAN Framework of Action on Marine 
Debris)  
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  สาระสําคัญของร่างกรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล เป็นกรอบปฏิบัติที่จัดทําขึ้นตาม
ข้อเสนอแนะจากการประชุมอาเซียนเรื่องการลดขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22-23 
พฤศจิกายน 2560 ประกอบด้วยกรอบปฏิบัติงาน 4 ด้าน คือ (1) การสนับสนุนนโยบายและการวางแผน เป็นการ
ส่งเสริมมาตรการเชิงนโยบาย กฎหมาย ข้อตกลง รวมทั้งพัฒนาแผนปฏิบัติงานในระดับภูมิภาคเพ่ือต่อต้านปัญหาขยะ
ทะเล (2) การวิจัย นวัตกรรมและการเสริมสร้างศักยภาพ เป็นการรวบรวมข้อมูลพัฒนานวัตกรรม และสนับสนุนการ
ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการดําเนินนโยบายป้องกันและจัดการปัญหาขยะทะเล (3) การ
ตระหนักรู้ของสาธารณะ การศึกษา และการดําเนินกิจกรรมเข้าถึงเชิงรุก เพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู้ของสาธารณะ
ต่อปัญหาขยะทะเล เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือลดปัญหาขยะทะเล ตลอดจนส่งเสริมการ
แบ่งปันความรู้ ร่วมกันหาแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหาขยะทะเล และ (4) การมีส่วนรวมของภาคเอกชน เป็นการ
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน การลงทุนร่วมกับภาคเอกชนในด้านนวัตกรรม การรณรงค์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และการนํา
กลับมาใช้ใหม่เพ่ือต่อต้านปัญหาขยะทะเล 
 
15. เรื่อง การรับรองร่างปฏิญญา 3R กรุงเทพ  ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากขยะพลาสติกโดยใช้หลักการ 3R 
และเศรษฐกิจหมุนเวียน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างปฏิญญา 3R กรุงเทพ ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากขยะพลาสติกโดย
ใช้หลักการ 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียน  
  2. เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษเสนอร่าง
ปฏิญญา 3R กรุงเทพ ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากขยะพลาสติกโดยใช้หลักการ 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียน ในการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 
4-6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด  เชอราตัน กรุงเทพมหานคร  
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําในปฏิญญา 3R  กรุงเทพ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถดําเนินการได้โดย
ไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญ  
  ร่างปฏิญญา 3R กรุงเทพ (Final agreed Text) ได้ปรับแก้ไขให้เหมาะสมตามความเห็นของ            
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น 
และศูนย์พัฒนาภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ ได้เห็นชอบร่วมกันแล้ว  มีสาระสําคัญ ดังน้ี  
  1. ร่างปฏิญญา 3 R กรุงเทพ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ด้านนโยบายร่วมกันของผู้แทนประเทศ              
ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพ่ือส่งเสริมการนําหลักการ 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการดําเนินงาน
เพ่ือลดมลพิษจากขยะพลาสติก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้าน 3R  ในประเทศไทย รวมท้ัง
เป็นการสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ และองค์กรที่เก่ียวข้อง อันจะนําไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในประเทศให้ครบวงจร  ทันสมัย และเป็นไปตามหลักสากล ทั้งน้ีปฏิญญา 3R กรุงเทพ เป็น
ปฏิญญาแบบสมัครใจและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
  2. ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมชายฝั่งและทะเลในฐานะที่เป็นพ้ืนฐานที่สําคัญสําหรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ซึ่งเป็นความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  โดยเฉพาะประเทศ
กําลังพัฒนาเกาะขนาดเล็ก รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญของหลักการ 3R  และเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ซึ่ง
ภาคเอกชนธุรกิจและอุตสาหกรรมจะมีบทบาทท่ีสําคัญของการมีส่วนร่วมในการบูรณาการการดําเนินการหลักการ 3R 
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ของธุรกิจของตน เช่น การมีความรับผิดชอบต่อสังคม และความรับผิดชอบของผู้ผลิต เป็นต้น เพ่ือนําไปสู่ความ               
ท้าทายด้านการพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
  3. ยืนยันถึงความต้ังใจของแต่ละประเทศ ที่จะดําเนินการตามกรอบโปรแกรม 10 ปี ว่าด้วยการผลิต
และการบริโภคท่ีย่ังยืน และการดําเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนที่ 12 (รูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ี
ย่ังยืน) รวมถึงเป้าหมายที่สําคัญทั้งหมด  ซึ่งต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ครบวงจรตามกรอบสากลที่ตกลงกัน ในการ
ลดการปล่อยของเสียสู่อากาศ นํ้า และดิน เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการการ
ป้องกัน  การลด  การรีไซเคิล  และการนํากลับมาใช้ใหม่ เ พ่ือนําไปสู่การจัดการอย่างยั่ ง ยืนและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  
  4. บันทึกถึงความท้าทายของพลาสติกและมลพิษจากขยะพลาสติกที่เป็นประเด็นสําคัญทั่วโลก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงพลาสติกในทะเล กระแสนํ้า และมหาสมุทร ที่มีการพัดพาไหลข้ามประเทศ ดังน้ัน จึงเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของทุกประเทศ  และเน้นยํ้าถึงมลพิษจากขยะพลาสติกที่กลายเป็นปัญหาสําคัญในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก  รวมถึงประเทศกําลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก  ซึ่งพลาสติกส่วนใหญ่ไม่ได้ย่อยสลายอย่างแท้จริง แต่
แตกตัวออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กจํานวนมากและยังคงอยู่เป็นร้อย ๆ ปี ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล
และชายฝั่ง 
  5. ร่วมกันพัฒนานโยบาย 3R  ที่มีประสิทธิภาพ โปรแกรมต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือยกระดับของการรีไซเคิลพลาสติกในระบบเศรษฐกิจด้วยการเพ่ิมโอกาสในการนํากลับมาใช้ซ้ําและการ
ป้องกันการรั่วไหลของขยะพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อมชายฝั่งและทะเล  สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ และใช้
นวัตกรรมสําหรับรูปแบบธุรกิจใหม่และย่ังยืน  ซึ่งจะส่งเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนห่วงโซอุปทานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  และทางเลือกในการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้                
การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ในขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคให้ใช้และซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 

 แต่งต้ัง 
16. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายธีรพล สุขมาก นายแพทย์
เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลทุ่งสง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) 
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลทุ่งสง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
17. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่ง ต้ัง  นายพีระพล  พูลทวี                
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดํารงตําแหน่ง รอง
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
18. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
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   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายประเสริฐ             
ภัทรดิลก เป็นกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) แทน นายนพพร 
เทพสิทธา ที่มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป  
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการใน
คณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังน้ี   
  1. รับทราบกรณี นายณรงค์ศักด์ิ ภูมิศรีสอาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง 
ธุรกิจ และการบริการในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ้นจากตําแหน่งเน่ืองจากลาออก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2561  
   2. เห็นชอบแต่งต้ัง ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ 
การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนผู้ที่ลาออก 
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป และให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการแต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษาในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้
อย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดําเนินการแต่งต้ังกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย  
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