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เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563                                            1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกจิ-สังคม 
วาระที่ 9 เรื่อง  การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นเพื่อชําระหนี ้

ให้กระทรวงการคลัง และการตัดหนี้ค้างชําระคงเหลือเป็นหนี้สูญ  
สาระสําคัญ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินขององค์การอุตสาหกรรม 

ห้องเย็นเพ่ือชําระหน้ีให้กระทรวงการคลัง และการตัดหน้ีค้างชําระคงเหลือเป็นหน้ีสูญ ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กษ.) เสนอ แล้วมีมติดังน้ี  
  1. อนุมัติให้โอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น จํานวน 4 แปลง  
เพ่ือชําระหน้ีให้กระทรวงการคลัง โดยใช้ราคาประเมินที่ดินที่เป็นปัจจุบัน ส่วนการตัดหน้ีค้างชําระคงเหลือของ
องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นต่อกระทรวงการคลังเป็นหนี้สูญ ให้กระทรวงการคลังเร่งดําเนินการให้
เป็นไปตามมติสภาบริหารคณะปฏิวัติเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 (ตามข้อ 5.12) ที่กําหนดหลักการกรณี
หน้ีเงินค้างชําระที่กระทรวงการคลังไม่สามารถเรียกร้องจากลูกหน้ีได้ จํานวนเงินหรือหน้ีเกินกว่า 5 ล้านบาท  
ให้กระทรวงการคลังเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งน้ี ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
พิจารณาควบคุมดูแลและติดตามการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
กรณีหน้ีค้างชําระที่มีจํานวนสูงจนอาจส่งผลกระทบ หรือเป็นภาระต่อการเงินการคลังของประเทศต่อไปได้    
   2. ในส่วนของที่ดิน น.ส. 3 จํานวน 2 แปลง ขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นที่ต้ังอยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มแม่นํ้าฝาง ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งดําเนินการ
ตรวจสอบการได้มาซึ่งที่ดิน น.ส. 3 ทั้งสองแปลงดังกล่าว ว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ให้ได้ข้อยุติ
โดยเร็ว และเมื่อได้ผลการตรวจสอบที่เป็นที่ยุติแล้วให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องต่อไป  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 10 เรื่อง รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.  

2562 ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ทั้งน้ี ในการรายงานสถานการณ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในปีต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งความคืบหน้าในการ
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในปีก่อน รวมทั้งปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขมาพร้อมกันด้วย และมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานสภาพัฒนาการ 
 

เศรษฐกิจ... 
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ พิจารณาดําเนินการตามข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายตามรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 และความเห็นของสํานักงบประมาณต่อไป  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  ทส. รายงานว่า สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการ
จัดทํารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี  
  1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ยังคงมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งมียุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์หลักด้านสิ่งแวดล้อม และมีแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 พ .ศ .  2560 – 2564 และนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564  
  2. สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขาของประเทศ ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้าน
สิ่งแวดล้อม ในช่วง พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 
      2.1 สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขาที่มีสถานการณ์ดีขึ้น  
      2.2 สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่น่าเป็นห่วง ได้แก่ 
  3. ประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่สําคัญ พ.ศ. 2562 จํานวน 4 ประเด็น ได้แก่ ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ขยะพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งเป็นประเด็นที่มี
ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นที่สนใจของประชาชน 
  4. การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในระยะยาว มีผลเกิดจากปัจจัย
ขับเคลื่อนและแรงกดดันด้านต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
  5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 12 ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับ 
รายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 สําหรับรายการงบประมาณท่ีมีวงเงินต้ังแต่หน่ึงพันล้านบาทข้ึนไป ตามนัยมาตรา 26 ของ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 7 รายการ (ภายใต้โครงการ จํานวน 5 โครงการ) วงเงินรวม 
4,065.0738 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
  สาระสําคัญและข้อเท็จจริง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วพบว่า กรมชลประทานมีรายการที่มีวงเงินต้ังแต่
หน่ึงพันล้านบาทข้ึนไปที่จําเป็นต้องเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 7 
รายการ (ภายใต้โครงการ จํานวน 5 โครงการ) มีรายละเอียด ดังน้ี 
  1. โครงการคลองระบายน้ําหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
  2. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
นครศรีธรรมราช      
  3. โครงการบรรเทาอุทกภัยพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเพชรบุรีตอนล่างอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เพชรบุรี    
  4. โครงการปรับปรุงคลองยม – น่าน    
  5. โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี 
 

ดังน้ัน... 
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 ดังน้ัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) จําเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับรายการงบประมาณที่มี
วงเงินต้ังแต่หน่ึงพันล้านบาทข้ึนไป จํานวน 7 รายการ (ภายใต้โครงการ จํานวน 5 โครงการ) วงเงินรวม 
4,065.0738 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดําเนินการตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  ด้านต่างประเทศ 
วาระที่ 13 เรื่อง แนวทางการบริหารการนําเข้าสินค้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่และ 

มันฝรั่ง ตามพันธกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP) และ
พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) 

สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การนําเข้าสินค้าเมล็ดพันธ์ุหอมหัวใหญ่  
หอมหัวใหญ่ หัวพันธ์ุมันฝร่ัง และมันฝร่ัง ภายใต้พันธกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย – 
นิวซีแลนด์ (Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership Agreement - TNZCEP) และ
พันธกรณีความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (The Thailand-Australia Free Trade Agreement - 
TAFTA) ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เสนอ 
                    สาระสําคัญ ดังน้ี 
                    1. ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP) และความตกลง
การค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมาโดยมีสินค้าเกษตร 
บางรายการที่เป็นสินค้าอ่อนไหว อยู่ภายใต้กลุ่มสินค้าที่ยังคงมีการใช้โควตาภาษี (TRQ) กําหนดปริมาณในโควตา
และอัตราภาษีในโควตาในการนําเข้าแต่ละปี ทั้งน้ีภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวจะสิ้นสุดระยะเวลาโควตาภาษีและเปิด
เสรีอย่างสมบูรณ์ในปี 2563                              
                   2. หลักเกณฑ์การนําเข้าตามพันธกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย – 
นิวซีแลนด์ (TNZCEP)                    
                    3. หลักเกณฑ์การนําเข้าตามพันธกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย – 
นิวซีแลนด์ (TNZCEP) และพันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA)            
                     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 19 ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการรับรองเอกสารสําหรับการประชุม 
Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) ครั้งที่ 12 และการประชุม  Berlin Agriculture Minister’s 
Conference ครั้งที่ 12 

สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีการรับรองเอกสารรวม 2 ฉบับ 
 ได้แก่ (1) ร่างเอกสารแถลงการณ์ (First draft GFFA Communique 2020) และ (2) เอกสาร FAO-
Concept Note for an International Digital Council for Food and Agriculture ในการประชุมรัฐมนตรี
เกษตร (Berlin Agriculture Minister’s Conference) ครั้งที่ 12 โดยอนุมัติในหลักการว่า หากมีความ
จําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารทั้ง 2 ฉบับ ในประเด็นที่ไม่ใช่สาระสําคัญ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างเอกสารทั้ง 2 ฉบับ 
                   1. ร่างเอกสารแถลงการณ์ฯ ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ดังน้ี 1) การค้าที่สนับสนุนความม่ันคง
ทางอาหารของโลก 2) การทํางานร่วมกันทางด้านการค้า เพ่ือการพัฒนาด้านการเกษตร 3) การทําห่วงโซ่คุณค่า
ทางอาหาร ครอบคลุม ย่ังยืน และปลอดภัย 4) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกฎระเบียบที่เป็นธรรมใน
การค้าสินค้าเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และการดําเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ที่สําคัญ... 





วาระ
เรื่องที่

เศรษฐกิจ-สังคม 9 การโอนกรรมสิทธิ์ในท่ีดินขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นเพ่ือชําระหนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ให้กระทรวงการคลัง และการตัดหนี้ค้างชําระคงเหลือเป็นหนี้สูญ
10 รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12 ขออนุมัติการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สําหรับรายการงบประมาณท่ีมีวงเงินต้ังแต่หนึ่งพันล้านบาทข้ึนไป 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ต่างประเทศ 13 แนวทางการบริหารการนําเข้าสินค้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หอมหัวใหญ่และมันฝรั่ง ตามพันธกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ท่ีใกล้ชิดกันยิ่งข้ึนไทย –นิวซีแลนด์ (TNZCEP) และพันธกรณีตาม
ตามความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA)

19 ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการรับรองเอกสารสําหรับการประชุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) ครั้งท่ี 12 
และการประชม Berlin Agriculture Minister’s Conference 

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง

และการประชุม Berlin Agriculture Minister s Conference 
ครั้งท่ี 12
  

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ
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http://www.thaigov.go.th                                                             เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 
 
  วันน้ี (14 มกราคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 

กฎหมาย 
  1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การคงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของมูลนิธิ 
    หรือสมาคม)  
  2. เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการแต่งต้ังและการหน้าที่ของ 
    เจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ….  
  3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที ่..)  
    พ.ศ. …. 
  4.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต  
    และเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. ….  
  5. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของบุคคล 
    ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ….  
  

เศรษฐกิจ - สังคม 
  6. เรื่อง การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทราย 
    ขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2562/2563 
  7. เรื่อง การควบรวมกิจการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท  
    โทรคมนาคมจํากัด (มหาชน) 
  8. เรื่อง แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด  
    พ.ศ. 2562 – 2564 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  
  9.  เรื่อง  การโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นเพ่ือชําระหน้ี 
    ให้กระทรวงการคลัง และการตัดหน้ีค้างชําระคงเหลือเป็นหน้ีสูญ  
  10. เรื่อง รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
  11.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในหลักการการเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถ่ีของบริษัท กสท 
    โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
  12.  เรื่อง  ขออนุมัติการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
    สําหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินต้ังแต่หน่ึงพันล้านบาทข้ึนไป  
    (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
 

ต่างประเทศ 
  13. เรื่อง แนวทางการบริหารการนําเข้าสินค้าเมล็ดพันธ์ุหอมหัวใหญ่  
    หอมหัวใหญ่และมันฝร่ัง ตามพันธกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกัน 
    ย่ิงขึ้นไทย –นิวซีแลนด์ (TNZCEP) และพันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรี 
    ไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) 
  14. เรื่อง ร่างบันทึกความร่วมมือด้านข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการจัดระบบและการพํานัก 
    ของแรงงานที่ทักษะเฉพาะ 
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  15.  เรื่อง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 
    ครั้งที่ 11  
  16. เรื่อง ร่างความตกลง เลขที่ 173/3/764 -1 ว่าด้วยการรับกําลังพลของราชอาณาจักร 
    ไทย เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาทหารของกระทรวงกลาโหมแห่งสหพันธรัฐ 
    รัสเซีย 
  17.   เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการสําหรับการประชุม  
    สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา  
    สมัยที่ 14 
  18.   เรื่อง   การประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 23 และการประชุมที่เก่ียวข้อง 
    ณ เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม 
  19.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการรับรองเอกสารสําหรับการประชุม  
    Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) ครั้งที่ 12 และการประชุม 
    Berlin Agriculture Minister’s Conference ครั้งที่ 12 
 

แต่งต้ัง 
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  21. เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักงบประมาณ)  
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการจัดต้ังสถาบันไทยโคเซ็น  
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกําหนดเป้าหมาย 
    และนโยบายกําลังคนภาครัฐ  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงพาณิชย์) 
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)  
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
    การเกษตร  
  27.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย 
    และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ  
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอน 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนตําแหน่งที่ว่าง  
  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม แทนกรรมการเดิม 
    ที่พ้นจากตําแหน่ง และแต่งต้ังเพ่ิมเติม 
 
   

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. …. (การคงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของมูลนิธิหรือสมาคม)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การคงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของมูลนิธิหรือสมาคม) ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไป   
  กค. เสนอว่า  
  1. โดยที่มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้อันมิใช่ค่าลงทะเบียนหรือค่าบํารุงที่ได้รับจาก
สมาชิก หรือเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการรับบริจาค หรือจากการให้โดยเสน่หาตามมาตรา 65 ทวิ (13) แห่ง
ประมวลรัษฎากร แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่ง
ประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ตาม (จ) 
ของ (2) แห่งบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด 3 ในลักษณะ 2 ของประมวลรัษฎากร ต่อมาได้ลดอัตราภาษีสําหรับ
รายได้ของมูลนิธิหรือสมาคมดังกล่าว เฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร 
จากเดิมในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ เหลืออัตราร้อยละ 2 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 250) พ.ศ. 2535 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป   
   2. ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 เพ่ือ
ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยมาตรา 11 และมาตรา 12 ได้บัญญัติให้บัญชีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของมูลนิธิหรือสมาคมอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ตาม (จ) ของ (2) แห่งบัญชีอัตราภาษีเงินได้
ท้ายหมวด 3 ในลักษณะ 2 ของประมวลรัษฎากร ไปบัญญัติไว้ในมาตรา 67 ทั้งน้ี ตามมาตรา 11 และมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว จึงทําให้การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของมูลนิธิหรือสมาคมตามพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 250) พ.ศ. 2535 ไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป และ
ส่งผลให้มูลนิธิหรือสมาคมต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวล
รัษฎากร ในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่ง กค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้มูลนิธิหรือ
สมาคมเสียภาษีเงินได้ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 2 เช่นเดิม อันเป็นมาตรการต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี 2535 จึงได้ยกร่างพระ
ราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การคงอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลของมูลนิธิหรือสมาคม) ขึ้น ทั้งน้ี การลดอัตราภาษีให้แก่มูลนิธิหรือสมาคมดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับ
ต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป เพ่ือให้การลดอัตราภาษีเงินได้ดังกล่าวมีความต่อเน่ืองกัน   
  3. การกําหนดให้มูลนิธิหรือสมาคมยังคงเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ก่อน
หักรายจ่ายใด ๆ เป็นมาตรการถาวรที่ต่อเน่ืองต้ังแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2535 จึงไม่
ส่งผลกระทบต่อรายได้ของรัฐตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การดําเนินการดังกล่าวเป็นการสร้างความเช่ือมั่นในการดําเนินงานเพ่ือการกุศล
สาธารณะให้มีความต่อเน่ืองเป็นรูปธรรม และเป็นการสนับสนุนให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ถูกทอดทิ้ง 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพอันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ําในสังคม   
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  เป็นการกําหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของมูลนิธิหรือสมาคมเหลืออัตราร้อยละ 2 ของ
รายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ทั้งน้ี เฉพาะรายได้ส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร 
และให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
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2. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการแต่งต้ังและการหน้าที่ของเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการแต่งต้ังและการหน้าที่
ของเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ สรุป
สาระสําคัญได้ ดังน้ี   
  กต. เสนอว่า    
   1. เจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือทางการทูตสากลท่ีหลายประเทศใช้ในการ
ขับเคลื่อนงานด้านการต่างประเทศ ซึ่งเมื่อบริบทการต่างประเทศและสถานะของไทยในเวทีโลกเปลี่ยนแปลงไป จึง
จําเป็นต้องมีการปฏิรูปการดําเนินงานของเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิให้สามารถตอบสนองการดําเนินนโยบายการ
ต่างประเทศในเชิงรุก เป็นเอกภาพ และมีบูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายใต้ทีมประเทศไทย และในปัจจุบันได้
มีระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการแต่งต้ังและการหน้าที่ของพนักงานฝ่ายกงสุลกิตติมศักด์ิแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2536 ใช้บังคับ ซึ่งเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแต่งต้ังพนักงานฝ่าย
กงสุลกิตติมศักด์ิ และหน้าที่ของพนักงานฝ่ายกงสุลกิตติมศักด์ิดังกล่าว   
  2. เน่ืองจากสภาพการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจของโลกมีการเปลี่ยนแปลง
ไป และเพ่ือเป็นพ้ืนฐานรองรับการดําเนินการปฏิรูปการดําเนินงานของเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิในมิติอ่ืน ๆ 
รวมท้ังเพ่ือให้การแต่งต้ังและการหน้าที่ของเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและ
หน้าที่และมีความชัดเจนย่ิงขึ้น จึงเห็นควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการต่างประเทศตามข้อ 1. ซึ่งเป็นการปรับปรุง
ในสาระสําคัญเก่ียวกับการแต่งต้ัง วาระการดํารงตําแหน่ง หน้าที่ และการสิ้นสุดหน้าที่ของเจ้าพนักงานกงสุล
กิตติมศักด์ิ ตลอดจนค่าตอบแทนสําหรับเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิ ดังน้ี   
   2.1 กําหนดกลไกการทํางานในการแต่งต้ังเจ้าพนักงานกงสุลกิติมศักด์ิ โดยให้มี 
“คณะกรรมการเสนอรายช่ือและประเมินผลเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิแห่งราชอาณาจักรไทยประจําต่างประเทศ” 
ซึ่งแต่งต้ังโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ มีอํานาจหน้าที่สรรหา ตรวจสอบคุณสมบัติ เสนอรายช่ือ
บุคคลและประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานของกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิหรือกงสุลกิตติมศักด์ิ และให้มี 
“คณะกรรมการพิจารณาการแต่งต้ังการดํารงตําแหน่ง และการถอดถอนจากตําแหน่งหน้าที่ของเจ้าพนักงานกงสุล
กิตติมศักด์ิแห่งราชอาณาจักรไทยประจําต่างประเทศ” ซึ่งแต่งต้ังโดย กต. มีอํานาจหน้าที่พิจารณาการแต่งต้ัง การต่อ
อายุวาระการดํารงตําแหน่ง การสิ้นสุดหน้าที่ การถอดถอน และการพิจารณาผลการประเมิน และรายงานผล
ปฏิบัติงานประจําปีของกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิหรือกงสุลกิตติมศักด์ิ  
   2.2 กําหนดให้ในการแต่งต้ังและการต่ออายุกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิหรือกงสุลกิตติมศักด์ิ ให้
คณะกรรมการพิจารณาการแต่งต้ังฯ พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการเสนอรายช่ือฯ อาทิ การดํารงตําแห่งหัวหน้า
สถานทําการทางกงสุลเป็นคร้ังแรก ให้ได้รับการแต่งต้ังเป็นกงสุลกิตติมศักด์ิเท่าน้ัน สําหรับการเลื่อนฐานะหัวหน้า
สถานทําการทางกงสุลจากกงสุลกิตติมศักด์ิเป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิให้คํานึงถึงผลการดําเนินงาน ระยะเวลาในการ
ดํารงตําแหน่ง ความอาวุโส ความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้น และการขยายเขตกงสุล เป็นต้น   
   2.3 กําหนดหลักเกณฑ์ในการนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยกรณี (ก) การแต่งต้ังและ
เลื่อนฐานะหัวหน้าสถานทําการทางกงสุลให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ เพ่ือดําเนินการออกสัญญาบัตร
ตราต้ังต่อไป และ (ข) การสิ้นสุดหน้าที่ของเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิโดยการถอดถอนให้เสนอมติถอดถอนเพ่ือ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนมีหนังสือแจ้ง กต. ของรัฐผู้รับ   
   2.4 กําหนดหน้าที่ของเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิในการปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์
ของประเทศไทยและหน้าที่ในการคุ้มครองบุคคลสัญชาติไทย   
   2.5 กําหนดให้เจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ สิทธิ
เรียกร้องค่าทดแทนหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนใดจาก กต. สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ในระหว่าง
การดํารงตําแหน่งหรือภายหลังสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่ง   
   2.6 ร่างระเบียบกระทรวงฯ ฉบับใหม่น้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ยกเว้นส่วนที่เก่ียวข้องกับการห้ามปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายทะเบียนและการตรวจลง
ตรา ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 365 วันนับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอ
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สําหรับการดําเนินมาตรการรองรับผลกระทบจากการยกเลิกอํานาจการตรวจลงตราและการกระทํานิติกรณ์ของสถาน
กงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิและสถานกงสุลกิตติมศักด์ิทั้งในมิติการให้บริการและด้านอํานวยการ    
   3. การปรับปรุงระเบียบน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินการปฏิรูประบบกงสุลกิตติมศักด์ิไทยใน
ต่างประเทศที่ กต. อยู่ในระหว่างดําเนินการ และยังเป็นร่างระเบียบที่มีความเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย กต. จึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
    1. กําหนดเพิม่ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 2 ประเภทคือ ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล   
ลําดับ ใบอนุญาตตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนญุาต

การประกอบธรุกิจหลักทรพัย์ พ.ศ. 2551ฯ 
ใบอนุญาตตามร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาต
การประกอบธรุกิจหลักทรพัย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก 
2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ  ข ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ  ข 
3. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ  ค ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ  ค 
4. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ  ง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ  ง 
5. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ

เป็นที่ปรึกษาการลงทุน   
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ    

6. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็น
ที่ปรึกษาการลงทุน  

7. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จัดการเงินร่วมลงทุน   

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการ
การยืมและใหยื้มหลักทรัพย์   

8.  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัด
การเงินร่วมลงทุน  

9.  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จัดการกองทุนส่วนบคุคล   

  2. กําหนดเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตสําหรับใบ จ และใบ PE ที่ชําระแก่
สํานักงาน ก.ล.ต. ดังน้ี   
   2.1 ค่าพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตสําหรับใบ จ และใบ PE คิดในอัตรา 3 หมื่นบาทต่อ
ใบอนุญาต ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับใบอนุญาตประเภทอ่ืน   
   2.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต   
    2.2.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสาํหรับใบ จ คิดในอัตรา 5 ล้านบาท โดยหากต่อไป
ผู้ที่ได้รับใบ จ จะขอใบอนุญาตเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก (ใบ ก) จะต้องชําระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต 15 ล้านบาท    
    2.2.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับใบ PF คิดในอัตรา 1 ล้านบาท   
  3. แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นธนาคารพาณิชย์ 
บริษัทประกันชีวิต หรือสถาบันการเงินอ่ืนตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด 
ต้องแสดงได้ว่าหน่วยงานที่กํากับดูแลยินยอมให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทท่ีขอรับใบอนุญาต   
  4. แก้ไขเพิ่มเติมการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เดิม โดยให้ดําเนินการดังน้ี   
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   4.1 กรณีที่เป็นการขอรับใบ ก ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตคืนใบ จ  
   4.2 กรณีที่เป็นการขอรับใบ จ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และหรือกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์   
  5. แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจของหนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบผู้ขอรับใบอนุญาตให้รองรับ
การเข้าถึงด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดได้  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของ
ทางราชการ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต 
และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  ทั้งน้ี ร่างกฎกระทรวงท่ีกระทรวงการคลังเสนอ เป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดชนิดและ
ลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยปรับปรุงลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตสําหรับสินค้าเคร่ืองด่ืม สินค้าสุรา และสินค้ายาสูบ เพ่ือให้การบริหาร
จัดการแสตมป์สรรพสามิตเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านการตรวจสอบและการปราบปราม รวมทั้งเพ่ือให้มี
ความยืดหยุ่น มีความเหมาะสม และมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้แสตมป์เครื่องด่ืมสําหรับเครื่องด่ืมที่ผลิตในราชอาณาจักร ซึ่งทางชายด้านขวามี
ตัวอักษรและเลขระบุชนิดแสตมป์ “พิเศษ-04 ก” “พิเศษ-05” “พิเศษ-05 ก” และแสตมป์สุราปรุงพิเศษมาใช้ปิดบน
ซองยาสูบชนิดอ่ืนที่ผลิตในราชอาณาจักรนอกจากบุหรี่ซิกาแรตขนาดบรรจุตํ่ากว่า 20 กรัม    
   2. กําหนดลักษณะของแสตมป์สุราสําหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร ให้มีสีแสตมป์ที่แตกต่างกัน 
รวมทั้งกําหนดให้มีข้อมูลขนาดภาชนะและดีกรีปรากฏบนดวงแสตมป์   
  3. กําหนดลักษณะแสตมป์สรรพสามิต ให้สามารถทําด้วยทั้งกระดาษสีขาว หรือกระดาษสีขาวและมี
กระดาษแผ่นหลังเป็นแบบกลาสซีน หรือวัตถุอ่ืนที่ใช้แทนกระดาษ    
  4. เปลี่ยนขนาดแสตมป์ยาสูบสําหรับยาสูบชนิดอ่ืนที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรต 
ขนาดบรรจุตํ่ากว่า 20 กรัม และขนาดบรรจุต้ังแต่ 20 กรัมขึ้นไป จากเดิมที่มีขนาด 1.5 x 4.8 เซนติเมตร เป็นขนาด 
1.5 x 7.2 เซนติเมตร    
  5. ปรับปรุงลักษณะแสตมป์เครื่องด่ืมสําหรับเคร่ืองด่ืมที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรให้เกิดความ
ชัดเจนมากย่ิงขึ้น   
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  ทั้งน้ี ร่างกฎกระทรวงที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการและสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2551 ให้สอดคล้องกับประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 เพ่ือให้การบังคับคดีของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี
มีความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
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  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. กําหนดคุณสมบัติของผู้รับมอบหมาย (บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานบังคับคดีให้
ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี) ให้ครอบคลุมถึงนิติบุคคล จากเดิมที่กําหนดให้เฉพาะบุคคลธรรมดา    
   2. กําหนดกิจการที่จะมอบหมายให้บุคคลปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ใน 3 เรื่อง ดังน้ี   
   2.1 การประเมินราคาทรัพย์สิน    
   2.2 การขายทอดตลาดทรัพย์สิน   
   2.3 การจัดทําบัญชีรับจ่ายเงินให้แก่ผู้มีส่วนได้  
  3. กําหนดห้ามบุคคลดังต่อไปน้ีจะปฏิบัติการเป็นผู้รับมอบหมาย ตามข้อ 2. ไม่ได้  
   3.1 เป็นผู้มีผลประโยชน์ได้เสียเก่ียวข้องอยู่ในคดีน้ัน   
   3.2 เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง   
   3.3 เป็นญาติของคู่ความฝ่ายหน่ึง ฝ่ายใด คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าช้ันใด ๆ 
หรือเป็นพ่ีน้องหรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงในสามช้ัน หรือเป็นญาติเก่ียวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองช้ัน   
        ฯลฯ   
  4. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการวางและคืนหลักประกันของผู้รับมอบหมาย โดยเพ่ิมประเภทของ
หลักประกันที่ผู้รับมอบหมายสามารถวางต่อกรมบังคับคดีได้ให้ครอบคลุมถึงสมุดเงินฝากประจําธนาคาร สลากเพ่ือ
การออมทรัพย์ และพันธบัตรรัฐบาล    
  5. กําหนดหน้าที่ของผู้รับมอบหมาย โดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับกรมบังคับคดี
ว่าด้วยจรรยาบรรณของเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี พ.ศ. 2558 ด้วย   
  6. กําหนดหลักเกณฑ์ในการเพิกถอนช่ือผู้รับมอบหมาย  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
6. เรื่อง การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายข้ันต้น ฤดูการผลิตปี 
2562/2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอการกําหนดราคาอ้อยขั้นต้น 
ฤดูการผลิตปี 2562/2563 ในอัตรา 750.00 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส. หรือเท่ากับร้อย
ละ 97.91 ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ 766.01 บาทต่อตันอ้อย และกําหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคา
อ้อยเท่ากับ 45.00 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิต
ปี 2562/2563 เท่ากับ 321.43 บาทต่อตันอ้อย  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนดราคาอ้อย
ขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2562/2563 เพ่ือให้โรงงานนํ้าตาล
ชําระเงินค่าอ้อยให้กับชาวไร่อ้อยไปก่อน เพ่ือให้ชาวไร่อ้อยนําไปใช้หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจและสร้างรายได้ ซึ่ง
ยังไม่ใช่ราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายฤดูการผลิตปี 2562/2563 ที่ชาวไร่อ้อยและ
โรงงานจะได้รับจริง โดยที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติกําหนดราคาและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาล
ทรายขั้นต้น ในฤดูการผลิตปี 2554/2555 ถึงปี 2561/2562 มาเป็นลําดับ 
  2. กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานว่าได้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 
2527 ครบถ้วนแล้ว โดยคณะกรรมการบริหารได้จัดทําประมาณการรายได้จากการจําหน่ายนํ้าตาลทรายที่จะผลิตใน
ฤดูการผลิตปี 2562/2563 เพ่ือกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้น 
และมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 กําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการ
ผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2562/2563 (ตามมาตรา 49) และได้จัดให้มีการประชุมผู้แทน
สถาบันชาวไร่อ้อยและผู้แทนสมาคมโรงงานเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อคัดค้าน (ตามมาตรา 50) เมื่อวันที่ 6 
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ธันวาคม 2562 ซึ่งสถาบันชาวไร่อ้อยมีข้อคัดค้าน คณะกรรมการบริหารในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 6 
ธันวาคม 2562 จึงได้พิจารณาการกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้น 
ฤดูการผลิตปี 2562/2563 อีกคร้ัง และได้มีมติกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาล
ทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2562/2563 ที่ได้ปรับปรุงใหม่ แล้วนําเสนอคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย ซึ่ง
คณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทรายในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบ
องค์ประกอบการคํานวณราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 
2562/2563 และกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้น ตามที่
คณะกรรมการบริหารเสนอ (ตามมาตรา 51) แล้วให้นําเรื่องน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป (ตามมาตรา 52) 
 
7. เรื่อง การควบรวมกิจการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) (บมจ.กสท) ควบรวมกิจการเป็นบริษัทเดียวตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยให้บริษัทที่ต้ังใหม่ใช้ช่ือ “บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (National Telecom: NT Co.)” (บริษัท NT) 
และมีกระทรวงการคลัง (กค.) ถือหุ้นทั้งหมด 
  2. ให้บริษัท NT ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่
ใช้กับรัฐวิสาหกิจทั่วไปมาใช้บังคับในหลักการเดียวกันกับที่ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท ได้รับเมื่อแปลงสภาพเป็น
บริษัทจํากัด ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 
  3. ประเด็นที่เก่ียวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ มากําหนดขอบเขตสภาพ
การจ้าง ให้ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
  4. ประเด็นให้บริษัท NT สามารถจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างภาครัฐ (G2G) ให้
ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
  5. เพ่ือเป็นการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท NT ให้ ดศ. พิจารณานําเสนอคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาความเหมาะสมในประเด็นการกําหนดให้บริษัท NT เป็นผู้สนับสนุน
นโยบายของรัฐในการจัดทําโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคง รวมทั้งบริการเพ่ือสังคมอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม โดยให้รัฐสนับสนุนคลื่นความถ่ีที่เหมาะสมในการทําภารกิจดังกล่าว   
  6. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 และให้ยุบเลิก บริษัท โครงข่าย        
บรอดแบนด์แห่งชาติ จํากัด (บริษัท NBN) และบริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จํากัด 
(บริษัท NGDC) โดยให้ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท รับพนักงานที่ลาออกไปทํางานที่บริษัท NBN และบริษัท NGDC 
ให้กลับเข้าทํางานใน บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท ในระดับเดิม และได้สิทธิประโยชน์เท่าที่ได้อยู่เดิมในวันที่ลาออกไป
อยู่บริษัท NBN และบริษัท NGDC และให้นับอายุงานต่อเน่ือง 
  7. เห็นชอบหลักการและแนวทางการถือหุ้นของ บมจ . ทีโอที และ บมจ . กสท ในบริษัท 
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัท INET) ตามท่ีเสนอ และให้ดําเนินการตามข้ันตอนกฎหมายที่
เก่ียวข้องต่อไป  
  8. มอบหมายให้ ดศ. กํากับดูแลและดําเนินการข้างต้นให้เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลา
ที่กําหนดโดยให้ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท ดําเนินการควบรวมบริษัทให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับจากวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติ และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ทราบทุกเดือนต่อไป 
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8. เรื่อง แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2562 – 2564 ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือ
โรคระบาด พ.ศ. 2562 – 2564 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 [แผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการฯ] ตามที่
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ   
  สําหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว เห็นควร
ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่เก่ียวข้อง ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป เห็นควรให้จัดทํา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและ
เหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2562 – 2564 ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (แผนปฏิบัติการฯ) ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เสนอมาในครั้งน้ีเป็นแผน
ระยะที่ 2 ต่อจากแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2559 – 2561 (แผน
ระยะที่ 1) ซึ่งสิ้นสุดลงแล้ว โดยมีวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยปลอดภัยจากโรคติดต่อด้วยระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อที่มีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ภายใต้ความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน เพ่ือนําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างย่ังยืน และมีรายละเอียดที่สําคัญสรุปได้ ดังน้ี  

ระบบ ป้องกันโรค ตรวจจับ ควบคุมโรค สนับสนุน 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ นํามาตรการ

ป้องกันที่มี
ประสิทธิภาพมาใช้
อย่างทั่วถึง  

พัฒนาระบบตรวจจับ
ให้มีความรวดเร็ว
และแม่นยํา  

ดําเนินการควบคุม
โรคติดต่ออย่างรวดเร็ว
เป็นระบบ มีความเป็น
เอกภาพ มี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 

พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบสนับสนุน
การดําเนินงานและ
บริหารจัดการ  

แผนปฏิบัติการ/
แนวทางปฏิบติั 

แผนปฏิบัติการ
ป้องกันโรค 21 
แผนปฏิบัติการ 
เช่น การป้องกัน
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 
และโรคติดต่อ
อันตราย  

- การเฝ้าระวัง
โรคติดต่อ 
- การควบคุม
โรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ 
- การพัฒนาระบบ
ห้องปฏิบัติการทาง
สาธารณสุข 

- การสื่อสารความเสี่ยง 
- ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
- การดูแลรักษาผู้ป่วย  

- การพัฒนา
กําลังคน  
- การติดตามและ
ประเมินผล  
- การสนับสนุน
และการบริหาร
จัดการ  

งบประมาณ (ขั้นตํ่า) 15,246,711,000 บาท
ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

พ.ศ. 2562 – 2564

 
9. เรื่อง การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นเพื่อชําระหนี้ให้กระทรวงการคลัง และการตัด
หนี้ค้างชําระคงเหลือเป็นหนี้สูญ  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นเพ่ือชําระ
หน้ีให้กระทรวงการคลัง และการตัดหน้ีค้างชําระคงเหลือเป็นหน้ีสูญ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
แล้วมีมติดังน้ี  
  1. อนุมัติให้โอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น จํานวน 4 แปลง เพ่ือชําระหน้ี
ให้กระทรวงการคลัง โดยใช้ราคาประเมินที่ดินที่ เป็นปัจจุบัน ส่วนการตัดหน้ีค้างชําระคงเหลือขององค์การ
อุตสาหกรรมห้องเย็นต่อกระทรวงการคลังเป็นหน้ีสูญ ให้กระทรวงการคลังเร่งดําเนินการให้เป็นไปตามมติสภาบริหาร
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คณะปฏิวัติเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 (ตามข้อ 5.12) ที่ กําหนดหลักการกรณีหน้ีเ งินค้างชําระที่
กระทรวงการคลังไม่สามารถเรียกร้องจากลูกหน้ีได้ จํานวนเงินหรือหน้ีเกินกว่า 5 ล้านบาท ให้กระทรวงการคลังเสนอ
ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งน้ี ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาควบคุมดูแลและติดตาม
การดําเนินการของหน่วยงานของรัฐอย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกรณีหน้ีค้างชําระที่มีจํานวนสูงจนอาจส่งผล
กระทบ หรือเป็นภาระต่อการเงินการคลังของประเทศต่อไปได้    
   2. ในส่วนของที่ดิน น.ส. 3 จํานวน 2 แปลง ขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นที่ต้ังอยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ  ป่าลุ่มแม่ นํ้าฝาง  ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลัง  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งดําเนินการ
ตรวจสอบการได้มาซึ่งที่ดิน น.ส. 3 ทั้งสองแปลงดังกล่าว ว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 
และเมื่อได้ผลการตรวจสอบที่เป็นที่ยุติแล้วให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องต่อไป  
 
10. เรื่อง รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ทั้งน้ี ในการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในปีต่อ ๆ ไป ให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งความคืบหน้าในการดําเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในปีก่อน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขมาพร้อมกันด้วย และ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 
พิจารณาดําเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 และ
ความเห็นของสํานักงบประมาณต่อไป  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ทส. รายงานว่า สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการจัดทํา
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี  
  1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ยังคงมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งมียุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์หลักด้านสิ่งแวดล้อม และมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
2561 – 2580) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 
2564  
  2. สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขาของประเทศ ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้าน
สิ่งแวดล้อม ในช่วง พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 
      2.1 สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขาที่มีสถานการณ์ดีขึ้น ดังน้ี 

สาขา รายละเอียด 
ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน ดินที่มีปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติใน พ.ศ. 2561 มีเน้ือที่ร้อยละ 

18.72 ของเน้ือที่ประเทศ โดยได้รับการปรับปรุงและฟ้ืนฟูให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมเพ่ิมขึ้นใน พ.ศ. 2561 มีการนําเข้าปุ๋ยเคมีและ
วัตถุอันตรายทางการเกษตรลดลง พ้ืนที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 
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ทรัพยากรแร่ การผลิต การใช้ และการส่งออกแร่ มีมูลค่าลดลง เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2560 
โดยแร่ที่มีมูลค่าการผลิตและการใช้สูงที่สุด คือ หินปูน และแร่ที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงที่สุด คือ โลหะดีบุก และแร่ยิปซัม 

พลังงาน การใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 8.47 การใช้พลังงานหมุนเวียน
เพ่ิมขึ้น และประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น 

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น และมีจํานวนจุดความร้อนสะสมลดลง สัตว์ป่าที่สําคัญ
และเป็นที่น่าสนใจในระดับนานาชาติ มีการกระจายตัวในพ้ืนที่เขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ อีกทั้งยังมีการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ป่า 36 
ชนิด เพ่ือเพ่ิมประชากรสัตว์ป่าและช่วยรักษาระบบนิเวศ 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้น 
และแนวปะการังมีความสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น 

ความหลากหลายทางชีวภาพ พ้ืนที่ชุ่มนํ้าเพ่ิมขึ้น 
สิ่งแวดล้อมชุมชน พ้ืนที่สีเขียวต่อคนในกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น และจํานวนชุมชนแออัดใน

กรุงเทพมหานครลดลง  
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ศิลปกรรม 

สถานภาพแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (นํ้าตก ภูเขา และถ้ํา) ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับดี 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าลดลง 

  2.2 สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่น่าเป็นห่วง ได้แก่ 
สาขา รายละเอียด 

พลังงาน การนําเข้าพลังงานและการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น 
ทรัพยากรน้ํา ปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางลดลง 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จังหวัดชายฝั่งทะเล มีการกําจัดไม่ถูกต้อง มี

แนวโน้มลดลงจาก พ.ศ. 2559 แต่ยังคงพบขยะพลาสติกในขยะทะเล 
สถานการณ์มลพิษ คุณภาพอากาศเกินมาตรฐานในพ้ืนที่เมืองใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่นและ

เขตอุตสาหกรรม ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้น และปริมาณของเสียอันตราย
จากชุมชนเพ่ิมขึ้น 

  3. ประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่สําคัญ พ.ศ. 2562 จํานวน 4 ประเด็น ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ขยะพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความ
เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นที่สนใจของประชาชนสรุปได้ ดังน้ี 

หัวข้อ สถานการณส์ิง่แวดล้อม 
1. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5)  

ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ของประเทศไทย ใน พ.ศ. 2561 มีค่าเฉล่ียรายปีทั้ง
ประเทศเพ่ิมขึ้นจาก พ.ศ. 2560 แต่ยังคงตํ่ากว่าค่ามาตรฐานขององค์การ
อนามัยโลก แต่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีค่าเกินมาตรฐาน 
โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้มี
การดําเนินการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง โดยภาครัฐได้
กําหนดให้การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ และ
กําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินงานเพ่ือเตรียมการป้องกันและลด
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ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 โดยแบ่งเป็นระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว 
โดยส่ังการตามกฎหมายท่ีมีอยู่เพ่ือจัดการปัญหาปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 
เกินเกณฑ์มาตรฐานที่เกิดขึ้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

2. ขยะพลาสติก ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ใน พ.ศ. 2561 มีจํานวน 27.93 ล้านตัน พบ
พลาสติกในขยะชุมชนประมาณ 2.0 ล้านตัน สามารถนําเข้าสู่ระบบรีไซเคิล
ประมาณ 0.5 ล้านตัน (ส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติก) ส่วนที่เหลือจะเป็นขยะ
พลาสติกประมาณ 1.5 ล้านตัน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทํา (ร่าง) 
Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 -2573 สําหรับใช้เป็นกรอบ
นโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติกในภาพรวมของประเทศ ซึ่งมี
เป้าหมายการลด และเลิกใช้พลาสติกเป้าหมาย ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

3. ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนทีเกิดขึ้น ใน พ.ศ. 2561 มีประมาณ 
638,000 ตัน เพ่ิมขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ร้อยละ 3.2 โดยส่วนประกอบของของ
เสียอันตรายร้อยละ 65 เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
และร้อยละ 35 เป็นของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอ่ืนๆ เช่น แบตเตอรี่ 
ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี และกระป๋องสเปรย์ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ได้จัดทําร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เป็นการกําหนดให้ผู้ผลิตมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการบริโภค (ร่าง
พระราชบัญญัติฯ ตอไปจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เน่ืองจากเปลี่ยนรัฐบาล) 

4. การกัดเซาะชายฝั่ง ประเทศไทยมีความยาวชายฝั่ง ใน พ.ศ. 2560 ประมาณ 3,151.13 กิโลเมตร 
มีพ้ืนที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประมาณ 704.44 กิโลเมตร ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นพ้ืนที่กัดเซาะชายฝั่งที่มีการดําเนินการแก้ไขแล้ว 558.71 กิโลเมตร 
และพ้ืนที่กัดเซาะท่ียังไม่ดําเนินการแก้ไข 145.73 กิโลเมตร โดยเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศที่แปรปรวน ภัยพิบัติรุนแรง และ
การสร้างเข่ือนหรือฝายก้ันแม่ นํ้า หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ แผนหลัก และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งรายพ้ืนที่ ครอบคลุมชายฝั่งทะเลท่ัวประเทศ 

  4. การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในระยะยาว มีผลเกิดจากปัจจัยขับเคลื่อนและ
แรงกดดันด้านต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 

หัวข้อ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
1. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากปัจจัยด้านสังคม 

การเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริโภคและการขยายตัวของชุมชนและเมือง จะ
ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรนํ้าและพลังงานเพ่ิมขึ้น ความไม่เท่าเทียมในสังคมท่ี
อาจจะเกิดขึ้น  ความต้องการบริโภคที่ เ พ่ิมสู งขึ้น  เ กิดจากปัจจัยทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมท้ังแปรเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม
ผู้สูงอายุ ทําให้การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 
บางประการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม สังคมจะมีความต่ืนตัวในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผ่านการสื่อสารออนไลน์ที่รวดเร็วและ 
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กว้างขวาง ซึ่งเป็นโอกาสในการเพ่ิมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากปัจจัยด้านเทคโนโลยี 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านพลังงาน การผลิต และการคมนาคมขนส่ง 
รวมถึงเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลและระบบดิจิทัล จะส่งผลให้เกิดการ
วางแผนและกระบวนการผลิต ที่มีแนวโน้มลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
มีการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี ยังมี
แนวโน้มในการนําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการติดตามและประเมิน
สถานการณ์มลพิษทางอากาศ จะทําให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
รวดเร็ว และทันเหตุการณ์มากขึ้น 

3. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการขยายตัวของการท่องเที่ยวที่มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลต่อการเพ่ิมกําลังการผลิตในภาคการเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ จะส่งผลให้เกิดความแออัดของแรงงานใน
พ้ืนที่แหล่งผลิต เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นอกจากน้ี อาจมีปัจจัยเร่งจากการลดลงของราคานํ้ามัน ซึ่งจะส่งผลให้มีการ
ผลิตเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคานํ้ามันมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต จาก
ภาวะการขาดแคลนนํ้ามันและปัญหาระหว่างประเทศของผู้ผลิตนํ้ามันส่งออก 
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 

4. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ ทําให้
ชนิดพันธ์ุที่มีความอ่อนไหวหรือไม่สามารถปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศท่ี
เปลี่ยนแปลงอาจจะค่อย ๆ สูญพันธ์ุไปจากแหล่งธรรมชาติ และอาจได้รับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่มีความถี่และความรุนแรงมากข้ึน จะสร้างความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพ่ิมขึ้น ทั้งพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล พ้ืนที่
เกษตรกรรม พ้ืนที่ลาดชัน และพ้ืนที่ในเขตเมือง นอกจากน้ี จะมีแนวโน้มการ
แข่งขันของภาคเอกชนเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานท่ีมี
อยู่จํากัด จึงมีแนวโน้มในการนําระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้มากขึ้น 

5. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากปัจจัยด้านนโยบาย 

นโยบายของประเทศจะมีทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -
2580) และแผนแม่บทต่าง ๆ เน่ืองจากมีระบบงบประมาณ นโยบายและแผน
ต่าง ๆ เป็นกลไกสนับสนุนและกํากับการดําเนินงาน ส่วนความร่วมมือระหว่าง
ประเทศจะมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความ
คาบเก่ียวระหว่างประเทศ เช่น ปัญหาขยะทะเล 

  5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มาตรการ หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบหลัก 

มาตรการระยะสั้น ในช่วง 1 – 2 ปี 
1. การลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในเมือง 
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ประสบปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เกิน
มาตรฐานในหลายพ้ืนที่ จําเป็นต้องดําเนินมาตรการในการลดปัญหาที่แหล่งกําเนิด 
เสริมสร้างระบบการจัดการมลพิษที่แหล่งกําเนิดให้มีประสิทธิภาพ ลดความกระจุก

กรมควบคุมมลพิษ 
กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดในพ้ืนที่ปริมณฑล 
กรมการขนส่งทางบก 
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ตัวของการคมนาคมในเขตท่ีมีการจราจรหนาแน่น โดยขยายโครงข่ายการ
ให้บริการขนส่งสาธารณะให้เช่ือมโยงทั้งระบบ กําหนดเขตพื้นที่จํากัดปริมาณ
รถยนต์ เร่งรัดแผนการเปลี่ยนรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและรถ
โดยสารสาธารณะอ่ืน ๆ ให้เป็นรถยนต์ที่มีมลพิษตํ่า พิจารณาแนวทางในการใช้
มาตรการทางภาษีควบคุมรถยนต์เก่าและส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
กําหนดให้มีรูปแบบการส่ือสาร ควบคุมและสั่งการในภาวะเร่งด่วนที่ปริมาณฝุ่น
ละออง PM2.5  มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเน่ือง โดยมีการซักซ้อมทําความเข้าใจก่อนเกิด
เหตุ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
และกรมประชาสัมพันธ์ 

2. การจัดการขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่ถูกทิ้งรวมกันและนําไปสู่
การกําจัดด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ต้องให้ความสําคัญในการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยจากต้นทาง การนําขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์และการกําจัดขยะมูลฝอยด้วย
วิธีการที่เหมาะสม เน้นการนําขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ก่อนเข้าสู่ระบบการกําจัด
ขยะมูลฝอย ด้วยการคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะพลาสติก ขยะอาหาร และขยะ
อินทรีย์อ่ืน ๆ อย่างจริงจัง รวมท้ังเปิดโอกาสและจูงใจให้เอกชนที่มีศักยภาพเข้ามา
บริหารจัดการขยะมูลฝอย ส่งเสริมการรวมกลุ่มในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ และปรับบทบาทจาก
ผู้ดําเนินการมาเป็นผู้ควบคุมกํากับดูแล 

กรมส่ ง เส ริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
กรมควบคุมมลพิษ 
ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ
สิ่งแวดล้อม 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 
สํ า นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

3. การพัฒนาระบบข้อมูลสิ่งแวดล้อมเป็นมาตรการที่สําคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการวางแผน การติดตามประเมินผล รวมถึงการสื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้ เ ก่ียวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ควรประกอบด้วย
สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมตามตัวช้ีวัดของแผนต่าง ๆ ข้อมูลองค์ความรู้
และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม และข้อมูลสนับสนุนการดําเนินงานตาม
นโยบาย ซึ่งจะต้องเร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมให้เป็นเอกภาพ มีความ
ทันสมัย และเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะระบบข้อมูลที่แสดงความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานตามนโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ ๆ ของประเทศ 

สํ า นั ก ง านปลั ดกระทรว ง
ทรั พยากรธรรมชา ติและ
สิ่งแวดล้อม 
และสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4. การพัฒนาและยกระดับระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment : SEA) เพ่ือเป็นกลไกที่ใช้
สนับสนุนการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน เพ่ือเสนอ
ทางเลือกที่ เหมาะสมโดยคํานึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน ทั้งน้ี SEA ยังไม่ถูกนําไป
ปฏิบัติมากนัก รวมท้ังควรมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาหรือการฝึกอบรมด้าน 
SEA   

สํานักงานสภาพัฒนา 
กา ร เ ศ รษฐ กิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ (สศช.)  
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรั พยากรธรรมชา ติและ
สิ่งแวดล้อม 
สํ า นั ก ง า น ท รั พ ย า ก ร นํ้ า
แห่งชาติ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่ 
และกรมทรัพยากรธรณี 
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มาตรการ หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบหลัก 

มาตรการระยะยาวในช่วง 3 – 10 ปี 
1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
โดยดําเนินการพัฒนาคุณภาพของคนให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ผลกระทบจากการบริโภค ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมปรับปรุงกลไกและพัฒนาเคร่ืองมือในการสื่อสาร 

ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ
สิ่งแวดล้อม 
กรมประชาสัมพันธ์ 
กรมควบคุมมลพิษ 
และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2. การส่งเสริมระบบการจัดซ้ือจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควรมีการ
ส่งเสริมและผลักดันอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมการจัดซื้อ
จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมทางด้านคุณภาพ ราคา การส่งมอบสินค้าหรือบริการ
ตามท่ีกําหนดและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตและบริการ 

กรมควบคุมมลพิษ 
ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ
สิ่งแวดล้อม 
กรมส่ ง เส ริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
สํ า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
และกรมบัญชีกลาง 

3. การศึกษาและพัฒนาระบบการอนุญาตปล่อยมลพิษ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
ด้านอุตสาหกรรมได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลเรื่องสิ่ งแวดล้อม 
ควบคุมดูแลการปล่อยมลพิษจากอุตสาหกรรมหรือจากเขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้
อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
ควรมีองค์กรกลางที่มีใบอนุญาตทําการตรวจสอบรับรอง และรายงานให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทราบ รวมทั้งกําหนดมาตรการลงโทษผู้ปล่อยมลพิษหรือลักลอบทิ้งของ
เสียอันตราย กําหนดความรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูให้สิ่งแวดล้อม
กลับคืนสู่ภาวะปกติ พร้อมทบทวนการประกาศและยกเลิกเขตควบคุมมลพิษใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ โดยพิจารณาจากข้อมูลระดับมลพิษและศักยภาพในการจัดการมลพิษ
ของแต่ละพ้ืนที่ 

กรมควบคุมมลพิษ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 
แ ล ะ สํ า นั ก ง า น ก า ร วิ จั ย
แห่งชาติ 

4. การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นแนวคิดเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนําทรัพยากรที่ถูกใช้แล้วกลับมาแปรรูปและนํา
กลับไปใช้ได้อีกในอนาคต เป็นการช่วยแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรเกินขนาดจาก
การขยายตัวของการบริโภค รวมท้ังช่วยจัดการปัญหาด้านขยะมูลฝอย โดยควร
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ผลักดันให้มีการนําเคร่ืองมือ
ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มากข้ึน ทั้งทางด้านภาษี
สิ่งแวดล้อมและค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการเปลี่ยนขยะหรือเศษวัสดุเหลือ
ใช้ให้เป็นพลังงาน ส่งเสริมการดําเนินงานที่ใช้วัตถุดิบเพ่ือการผลิตให้มีการสูญเสีย
หรือกลายเป็นวัสดุเหลือใช้น้อยที่สุด หรือสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้
นวัตกรรมเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรักษ์พลังงาน 
และสํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง 

5. การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ สร้างความร่วมมือ ความเจริญ และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

สศช. 
สํานักงานนโยบายและแผน 
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ของภูมิภาคให้เติบโต เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดเสรี เกิดการประสาน
ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ นําไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่
ดีขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมการรวมตัวในระดับภูมิภาคอาเซียน 
เพ่ือเป็นภาคีความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ขยะ
ทะเล หมอกควันจากไฟป่า สิ่งแวดล้อม เมืองที่ ย่ังยืน และการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืน ตลอดจนการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในพ้ืนที่และระหว่างพ้ืนที่ 

ทรั พยากรธรรมชา ติและ
สิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมมลพิษ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธ์ุพืช 
กรมพัฒนาที่ดิน 
และกรมสน ธิสัญญาและ
กฎหมาย 

 
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการการเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม และ บมจ. ทีโอที เข้าร่วมประมูลคลื่นความถ่ี
ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ตามเง่ือนไขประกาศของ กสทช. ที่เก่ียวข้อง 
  2. เห็นชอบให้คณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม และคณะกรรมการ บมจ. ทีโอที เป็นผู้
พิจารณาเห็นชอบให้เข้าร่วมประมูลคลื่นความถ่ีและอนุมัติงบประมาณให้เป็นไปตามเง่ือนไขประกาศของ กสทช. ที่
เก่ียวข้อง โดยให้พิจารณาความเป็นไปได้ ความเหมาะสม รวมท้ังความสอดคล้องกับแผนธุรกิจและนโยบายของ บมจ. 
กสท โทรคมนาคม และ บมจ. ทีโอที และในกรณีที่เป็นผู้ชนะการประมูลก็ให้สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิด
จากการประมูลดังกล่าว ซึ่งมีกรอบระยะเวลาจํากัดตามเง่ือนไขที่กําหนด เช่น ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าในอัตราที่กําหนด 
การลงทุนเบ้ืองต้นตามภาระผูกพัน เป็นต้น  
  3. สําหรับภาระค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในส่วนที่เหลือนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่ต้องชําระ
ภายในกําหนด และการลงทุนในโครงการตามภาระผูกพันในระยะต่อไป ให้รัฐวิสาหกิจนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดําเนินการต่อไป โดยให้ดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  ทั้งน้ี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแล้ว เห็นว่า ตามที่สํานักงาน กสทช. นําคลื่น
ความถี่ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ออกประมูล เป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์คลื่น
ความถี่อันเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล จะก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมของประเทศให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับวิวัฒนาการของโลก อีกทั้งเป็นปัจจัยสําคัญในการสนับสนุน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ และรัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทใน
การสนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ เพ่ือเป็นการผลักดันให้เกิดการ
ให้บริการ 5G ในประเทศไทยตามนโยบายรัฐที่ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและด้านบริการ
อันจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อีกทั้งในปี 2568 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีของ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม และ บมจ. ทีโอที จะหมดอายุ และจะไม่มีคลื่นความถ่ีอ่ืน ๆ รองรับการให้บริการของทั้งสองบริษัท ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและภาพลักษณ์ของรัฐวิสาหกิจในฐานะผู้ให้บริการโทรคมนาคมของรัฐ รวมทั้งยัง
ส่งผลต่อผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ “my” ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ซึ่งมีจํานวนมากกว่า 2 ล้านเลขหมาย ใน
ปัจจุบัน ดังน้ัน ทั้ง บมจ. กสท โทรคมนาคม และ บมจ. ทีโอที จึงมีความจําเป็นในการเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ที่
สํานักงาน กสทช. จะนําออกประมูล 
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12. เรื่อง ขออนุมัติการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับรายการงบประมาณท่ีมี
วงเงินต้ังแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับ
รายการงบประมาณที่มีวงเงินต้ังแต่หน่ึงพันล้านบาทข้ึนไป ตามนัยมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จํานวน 7 รายการ (ภายใต้โครงการ จํานวน 5 โครงการ) วงเงินรวม 4,065.0738 ล้านบาท ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ 
  สาระสําคัญและข้อเท็จจริง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วพบว่า กรมชลประทานมีรายการที่มีวงเงินต้ังแต่หน่ึง
พันล้านบาทข้ึนไปที่จําเป็นต้องเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 7 รายการ 
(ภายใต้โครงการ จํานวน 5 โครงการ) มีรายละเอียด ดังน้ี 
  1. โครงการคลองระบายน้ําหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
      1.1 เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดําเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 
2562 วงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น 21,000 ล้านบาท โดยมีรายการที่จําเป็นต้องเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีวงเงินงบประมาณเกินหน่ึงพันล้านบาท จํานวน 2 รายการ ได้แก่ รายการงานขุดคลอง
ระบายนํ้าหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 และ รายการ งานขุดคลองระบายน้ําหลากพร้อมอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 4 มีรายละเอียด ดังน้ี 

*จํานวน : ล้านบาท* 
ลําดับ รายการ 

(งานขุดคลองระบายน้ําหลาก 
พร้อมอาคารประกอบ) 

ปีงบประมาณ รวม 
2564 2565 2566 

1 สัญญาที่ 3 746.6266 1,493.2532 1,493.2532 3,733.1330 
2 สัญญาที่ 4 676.2000 1,352.4000 1,352.4000 3,381.0000 

รวม สัญญาที่ 3 - 4  1,422.8266 2,845.6532 2,845.6532 7,114.1330 
       
      1.2 ความพร้อมของโครงการ  
    1) ดําเนินการออกแบบแล้วเสร็จ  
    2) ความก้าวหน้าด้านที่ดิน ทั้งหมด 880 แปลง ดําเนินการปักหลักเขตแล้วเสร็จ รังวัด
ที่ดินแล้ว 726 แปลง อยู่ระหว่างตรวจสอบทรัพย์สิน 503 แปลง โดยได้ดําเนินการจ่ายค่าที่ดินและค่ารื้อย้ายสิ่งก่อสร้างแล้ว 
79 แปลง เน้ือที่ 316-2-3 ไร่ (188,459,916.75 บาท) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เห็นชอบ
ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินเพ่ือขอเวนคืนที่ดิน 
  2. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
      2.1 เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดําเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2560 วงเงินงบประมาณรวม 9,580 ล้านบาท โดยมีรายการที่จําเป็นต้องเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีวงเงินงบประมาณเกินหน่ึงพันล้านบาท จํานวน 1 รายการ ได้แก่ รายการคลองระบายน้ําและ
อาคารประกอบ มีรายละเอียด ดังน้ี 
 
 

*จํานวน : ล้านบาท* 
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ลําดับ รายการ 
 

ปีงบประมาณ รวม 
2564 2565 2566 

1 คลองระบายนํ้าและอาคารประกอบ 550.2800 938.2269 1,262.8931 2,751.4000 
      2.2 ความพร้อมของโครงการ  
     1) ความก้าวหน้าด้านที่ดินทั้งหมด 761 แปลง ดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว 456 
แปลง (จ่ายค่าทดแทนแล้ว 92 แปลง และมีบัญชีรอจ่ายค่าทดแทน 104 แปลง) 
      2) การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ ไม่มีพ้ืนที่ของรัฐที่ต้องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ 
  3. โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เพชรบุรี 
      3 . 1  เป็นโครงการที่ บรรเทาปัญหานํ้ าท่ วมให้ แก่ ราษฎร และมี ความจํ าเป็นเร่ งด่ วน  
ตามนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี วงเงินรวมประมาณ 13,000 ล้านบาท โดยมีรายการที่
จําเป็นต้องเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีวงเงินงบประมาณเกินหน่ึงพันล้าน
บาท จํานวน 2 รายการ ได้แก่ รายการงานปรับปรุงคลองระบายนํ้า D1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 และ รายการ
งานปรับปรุงคลองระบายนํ้า D1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 มีรายละเอียด ดังน้ี 

*จํานวน : ล้านบาท* 
ลําดับ รายการ 

(งานปรบัปรงุคลอง
ระบายน้ํา  

D1 พร้อมอาคาร
ประกอบ) 

ปีงบประมาณ รวม 
2564 2565 2566 2567 2568 

1 สัญญาที่ 1 772.0000 873.5663 984.3000 984.3000 245.8337 3,860.0000 
2 สัญญาที่ 2 640.0000 724.2000 816.0000 816.000 203.8000 3,200.0000 

รวม สัญญาที่ 1 – 2 1,412.0000 1,597.7663 1,800.3000 1,800.3000 449.6337 7,060.0000 
      3.2 ความพร้อมของโครงการ  
      1) ในคราวการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2562 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเตรียมความ
พร้อมของโครงการบรรเทาอุทกภัยพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเพชรบุรีตอนล่างอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี ในการดําเนินการ
ด้านการมีส่วนร่วม กระบวนการจัดหาที่ดินเพ่ือการก่อสร้างและเตรียมความพร้อมของโครงการ ในทุกมิติให้แล้วเสร็จ ซึ่ง
กรมชลประทานอยู่ระหว่างเร่งรัดดําเนินการตามมติคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติข้างต้น 
       2) รายงานศึกษาวางโครงการพิเศษ (Special Study Report) แล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 
2562 โดยไม่เข้าข่ายที่ต้องจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
        3 )  แผน ดํ า เ นิ น โ ค ร งก า ร  ปี ง บป ร ะม าณ  พ .ศ .  2 5 6 3  ก รมชลประท าน 
จะดําเนินการด้านการมีส่วนร่วม กระบวนการจัดหาที่ดินเพ่ือการก่อสร้าง และการสํารวจ-ออกแบบ และในส่วนของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมชลประทานมีแผนงานเริ่มก่อสร้างโครงการ  
  4. โครงการปรับปรุงคลองยม – น่าน  
      4 . 1  เ ป็ น โครงการที่ บ รร เทา ปั ญหาน้ํ าท่ วม ในฤ ดู ฝนและปั ญหาขาดแคลน นํ้ า 
ให้แก่ราษฎรซึ่งโครงการดังกล่าวมีความจําเป็นเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
วงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น 2,875 ล้านบาท โดยมีรายการที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 1,000 ล้านบาท จํานวน 1 รายการ 
ได้แก่ รายการปรับปรุงคลองยม – น่านและอาคารประกอบ สรุปได้ดังน้ี 
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*จํานวน : ล้านบาท* 
ลําดับ รายการ ปีงบประมาณ รวม 

2564 2565 2566 
1 ปรับปรุงคลองยม – น่าน 

และอาคารประกอบ 
379.9672 591.5539 928.3149 1,899.8360 

      4.2 ความพร้อมของโครงการ  
    1) รายงานการศึกษาโครงการเบ้ืองต้น แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2547 
    2) ดําเนินการออกแบบแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2560 
    3) ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นและมีส่วนร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่ จํานวน 38 
ครั้ง พบว่า ราษฎรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดําเนินโครงการ 
  5. โครงการอ่างเก็บน้ําคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี 
      5.1 เป็นโครงการที่บรรเทาปัญหาการขาดแคลนนํ้าของราษฎร และมีความจําเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย
ของรัฐบาล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2581) วงเงินรวมประมาณ 6,400 ล้านบาท โดยมี
รายการที่จําเป็นต้องเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีวงเงินงบประมาณเกินหน่ึง
พันล้านบาท จํานวน 1 รายการ ได้แก่ รายการเข่ือนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น มีรายละเอียด 
ดังน้ี 

*จํานวน : ล้านบาท* 
ลําดับ รายการ 

 
ปีงบประมาณ รวม 

2564 2565 2566 2567 
1 เ ขื่ อ นหั ว ง านและ

อาคารประกอบ พร้อม
ส่วนประกอบอ่ืน 

300.000 419.3328 419.3328 361.3344 1,500.000 

    
      5.2 ความพร้อมของโครงการ  
       1) รายงานศึกษาความเหมาะสม (FS) แล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2559 
       2) รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) โครงการ
อ่างเก็บนํ้าคลองวังโตนด โดยได้ดําเนินการปรับแก้รายงานตามความเห็นคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณา 
       3) ดําเนินการออกแบบแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2562 
  ดังน้ัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) จําเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินต้ังแต่หน่ึง
พันล้านบาทข้ึนไป จํานวน 7 รายการ (ภายใต้โครงการ จํานวน 5 โครงการ) วงเงินรวม 4,065.0738 ล้านบาท ซึ่งเป็น
การดําเนินการตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 



 

 

 

20 

ต่างประเทศ 
13. เรื่อง แนวทางการบริหารการนําเข้าสินค้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่และมันฝรั่ง ตามพันธกรณี
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP) และพันธกรณีตามความตกลง
การค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การนําเข้าสินค้าเมล็ดพันธ์ุหอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ หัวพันธ์ุ
มันฝรั่ง และมันฝรั่ง ภายใต้พันธกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ (Thailand-
New Zealand Closer Economic Partnership Agreement - TNZCEP) และพันธกรณีความตกลงการค้าเสรีไทย 
– ออสเตรเลีย (The Thailand-Australia Free Trade Agreement - TAFTA) ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เสนอ 
                   สาระสําคัญ ดังน้ี 
                   1. ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP) และความตกลง
การค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมาโดยมีสินค้าเกษตรบางรายการท่ี
เป็นสินค้าอ่อนไหว อยู่ภายใต้กลุ่มสินค้าที่ยังคงมีการใช้โควตาภาษี (TRQ) กําหนดปริมาณในโควตาและอัตราภาษีใน
โควตาในการนําเข้าแต่ละปี ทั้งน้ีภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวจะสิ้นสุดระยะเวลาโควตาภาษีและเปิดเสรีอย่างสมบูรณ์ในปี 
2563 
                             1.1 ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP) 
สินค้าที่จะเปิดเสรี คือ มันฝรั่งสดหรือแช่เย็น เมล็ดพันธ์ุหอมหัวใหญ่และหอมหัวใหญ่ 
                             1.2 ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) สินค้าที่จะเปิดเสรี คือ 
มันฝรั่งสดหรือแช่เย็น 
                   2. หลักเกณฑ์การนําเข้าตามพันธกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย – 
นิวซีแลนด์ (TNZCEP) 
                   เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ และสินค้าหอมหัวใหญ่ 
                             (1) ผู้นําเข้าต้องเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้าเมล็ดพันธ์ุหอมหัวใหญ่/หอมหัวใหญ่ 
ไว้กับกรมการค้าต่างประเทศเป็นรายปี ตามแบบคําขอขึ้นทะเบียนที่กําหนด (แบบ ทอ.7) 
                             (2) ผู้นําเข้าต้องขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ ตามหลักเกณฑ์/ระเบียบที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กําหนด 
                             (3) ให้นําเข้าเฉพาะกรณีที่นําเข้ามาเพ่ือใช้ในการผลิตและแปรรูปในกิจการของตนเอง และ
ห้ามจําหน่ายโอนเมล็ดพันธ์ุหอมหัวใหญ่/หอมหัวใหญ่ 
                             (4) ให้นําเข้าทางด่านศุลกากรท่ีมีด่านตรวจพืชและด่านอาหารและยา หรือมีเจ้าหน้าที่ที่มี
อํานาจของด่านดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ 
                   โดยให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการนําเข้าตามระเบียบ/ประกาศที่กําหนดหลังการนําเข้าสินค้าใน
แต่ละคร้ัง ตามแบบรายงานการนําเข้าที่กําหนดในแต่ละความตกลง 
                   3. หลักเกณฑ์การนําเข้าตามพันธกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย – 
นิวซีแลนด์ (TNZCEP) และพันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) 
                   สินค้าหัวพันธุ์มันฝรั่งและมันฝรั่ง 
                             (1) ผู้นําเข้าต้องเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้ามันฝรั่งไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ
เป็นรายปี ตามแบบคําขอขึ้นทะเบียนที่กําหนด (แบบ ทอ.7) 
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                             (2) ผู้นําเข้าต้องขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลงการค้าเสรีไทย 
– ออสเตรเลีย หรือ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ ตามหลักเกณฑ์/ระเบียบที่ พณ. 
กําหนด 
                             (3) ให้นําเข้าเฉพาะกรณีที่นําเข้ามาเพ่ือใช้ในการผลิตและแปรรูปในกิจการของตนเอง และ
ห้ามจําหน่ายจ่ายโอนหัวพันธ์ุมันฝรั่ง/มันฝรั่ง 
                             (4) ให้นําเข้าทางด่านศุลกากรท่ีมีด่านตรวจพืชและด่านอาหารและยา หรือมีเจ้าหน้าที่ที่มี
อํานาจของด่านดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ 
                             โดยให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานนําเข้าตามระเบียบ/ประกาศที่กําหนดหลังจากการนําเข้า
สินค้าในแต่ละคร้ัง ตามแบบรายงานการนําเข้าที่กําหนดในแต่ละความตกลง 
14. เรื่อง ร่างบันทึกความร่วมมือด้านข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดระบบและการพํานักของแรงงานท่ีทักษะเฉพาะ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นกับ
กระทรวงแรงงาน (รง.) ราชอาณาจักรไทย เก่ียวกับความร่วมมือด้านข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการจัดระบบและการพํานัก
ของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Draft of Memorandum of Cooperation between the Ministry of Justice, 
the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Health, Labour and Welfare and the National Police 
Agency of Japan and the Ministry of Labour of the Kingdom of Thailand on a Basic Framework for 
Information Partnership for Proper Operation of the System Pertaining to Foreign Human Resources 
with the Status of Residence of “Specified Skilled Worker” : MOC) โดยอนุมัติให้ปลัดกระทรวงแรงงาน
เป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือฯ ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ 
                   อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนที่
ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงแรงงานสามารถดําเนินการ
ได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวด้วย 
                   สาระสําคัญของร่างบันทึกความร่วมมือฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการจัดส่งและการรับแรงงานทีม่ี
ทักษะเฉพาะจากประเทศไทยไปทํางานในประเทศญี่ปุ่นให้เป็นไปอย่างราบร่ืน แก้ไขปัญหาในการส่งและการรับ
แรงงาน และปัญหาของการพํานักอยู่ในญี่ปุ่นของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของทั้งสอง
ประเทศ โดยมีกรอบความร่วมมือ  (1) การแลกเปลี่ยนข้อมูล  : แลกเปล่ียนข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือจําเป็นเร่งด่วน
ต่อกระบวนการส่ง – รับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ รวมถึงข้อมูลที่เก่ียวกับประเภทอุตสาหกรรมที่มีความต้องการรับ
แรงงานที่มีทักษะเฉพาะ และที่เก่ียวกับการดําเนินการขององค์กรกลาง (Intermediary Organization) ทั้งที่เป็น
บุคคลหรือองค์กรในประเด็นที่เก่ียวข้อง (2) การหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาและประเด็นอ่ืน ๆ 
                   ทั้งน้ี กระทรวงและหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่นมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับแรงงานท่ีมี
ทักษะเฉพาะจากประเทศไทย โดยต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของประเทศญ่ีปุ่น เช่น (1) 
จะต้องรับแรงงานต่างชาติเข้าไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมตามที่กําหนดไว้ จํานวน 14 สาขา (เช่น ผู้อนุบาลงาน
จัดการความสะอาดอาคาร อุตสาหกรรมช้ินส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรกล อุตสาหกรรมก่อสร้าง เกษตรกรรม การ
ผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นต้น) 

          สําหรับหน้าที่ความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน (ประเทศไทย) มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดส่ง
แรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะจากประเทศไทย โดยดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องของประเทศ
ไทย เช่น (1) จัดส่งแรงงานที่มีทักษะเฉพาะจากประเทศไทยโดยผ่านช่องทางการจัดส่งของกรมการจัดหางาน บริษัท
จัดหางานที่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมาย นายจ้างในประเทศไทยพาไปทํางาน หรือโดยการแจ้งการเดินทาง
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ด้วยตัวเอง (2) อนุญาตให้องค์กรกลาง (Intermediary Organization) จัดเก็บค่าบริการได้ไม่เกินจํานวนที่กฎหมาย
ของทั้ง 2 ประเทศ กําหนด 

 
15. เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 11  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัด
ความยากจน ครั้งที่ 11 และให้ความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนา
ชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 11 และมอบให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ดําเนินการรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมฯ 
ต่อไป ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ  

สาระสําคัญ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรง

ศักด์ิ ทองศรี)  เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความ
ยากจน ครั้งที่ 11 (ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication: AMRDPE
) ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมทั้งพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุม AMRDPE ครั้งที่ 11  ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมเพ่ือแสดงถึง
ความคืบหน้าของความร่วมมือด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน มี
สาระสําคัญโดยสรุป ดังน้ี 

1.เรียกร้องให้ที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและเตรียมการสําหรับแผนปฏิบัติการปี ค.ศ. 2020 – 2025 และพัฒนาผลลัพธ์ของ
แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ปี ค.ศ. 2025 แผนปฏิบัติการการ
ติดตามและประเมินผล และแผนงาน Smart ASEAN Socio – Cultural Community  

2. ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนในอาเซียน
ผ่านการเสริมสร้างความร่วมมือข้ามสาขา การเสริมสร้างนวัตกรรมที่ครอบคลุมและการพัฒนาชนบทและขจัดความ
ยากจน โดยมีเป้าหมายเพ่ือขจัดความยากจนและสร้างความเข้มแข็งในทุกระดับ 

3. เน้นยํ้าความสําคัญของความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระ
การพัฒนาที่ย่ังยืน ปี ค.ศ. 2030 ซึ่งจะนําไปสู่การบรรลุในการปรับปรุงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอาเซียน 

4. ยกย่องความมุ่งมั่นของประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความ
ยากจนในการทํางานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยทํางานแบบข้ามเสา เพ่ือส่งเสริมการเช่ือมโยงระหว่าง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความม่ันคงด้านอาหาร และการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน รวมถึง
การศึกษาเรื่อง ความเป็นเมืองการเคลื่อนย้ายของผู้คนและการพัฒนาที่ครอบคลุมไปถึงเมือง – ชนบทในอาเซียน 
และความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการบูรณาการเรื่องเพศสภาวะในการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 

5. สนับสนุนให้ทุกประเทศสมาชิกทบทวนลําดับความสําคัญของกลุ่มวิสัยทัศน์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก และวางแผนร่วมกันเพ่ือความต่อเน่ืองของเมือง – ชนบท และส่งเสริมการเชื่อมโยงชายแดน เพ่ือใช้
ประโยชน์จากศักยภาพและลดช่องว่างการพัฒนาโดยร่วมมือกับประเทศบวกสาม (จีน เกาหลีใต้ และ ญี่ปุ่น) 

6. เริ่มต้นศึกษาเรื่องความสําคัญในการลดช่องว่างการพัฒนาในบริบทของการพัฒนาชนบทและขจัด
ความยากจนในราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และการประชุมสัมมนาการพัฒนาที่ย่ังยืนระหว่างอาเซียน – จีน – สํานักงาน
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โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ครั้งที่ 5 ที่เน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนและการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยมีจีน
เป็นผู้สนับสนุน 

ทั้งน้ี สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการพัฒนาชนบทและขจัด
ความยากจน ครั้งที่ 12 ในปี 2564 
 
16. เรื่อง ร่างความตกลง เลขที่ 173/3/764 -1 ว่าด้วยการรับกําลังพลของราชอาณาจักรไทยเข้าศึกษาใน
สถาบันการศึกษาทางทหารของกระทรวงกลาโหมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม (กห.) จัดทําความตกลง เลขที่ 173/3/764-1 ว่าด้วย
การรับกําลังพลของราชอาณาจักรไทยเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาทางทหารของกระทรวงกลาโหมแห่งสหพันธรัฐ
รัสเซีย (ร่างความตกลงฯ) และให้ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย หรือผู้แทนที่
ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ร่วมลงนามในร่างความตกลงฯ ทั้งน้ีหากมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่าง
ความตกลงฯ โดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญของร่างความตกลงฯ ให้ กระทรวงกลาโหมพิจารณาดําเนินการได้
ตามความเหมาะสม ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ 
                   ร่างความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดแนวทางในการส่งกําลังพลของไทยไปเข้ารับการฝึกศึกษา
ในหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ซึ่งกระทรวงกลาโหมจะเสนอรายช่ือหลักสูตรที่ต้องการส่งกําลังพล
เข้ารับการศึกษาให้กระทรวงกลาโหมรัสเซียพิจารณาภายในวันที่ 15 มกราคมของทุกปี โดยจะแจ้งรายช่ือหลักสูตรที่
สามารถสนับสนุนที่น่ังศึกษาได้ให้ฝ่ายไทยทราบภายในวันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เพ่ือเข้ารับการศึกษาหลักสูตร
เตรียมความพร้อมและภาษารัสเซีย ต้ังแต่เดือนตุลาคมของทุกปีเป็นระยะเวลา 10 เดือน ก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรทาง
ทหารต่อไป ทั้งน้ี ฝ่ายรัสเซียได้แจ้งว่านายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ได้อนุมัติให้ไทยอยู่ในกลุ่มมิตรประเทศ
ที่สามารถได้รับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า โดยเฉพาะหลักสูตรนักเรียนนายร้อยสหพันธรัฐรัสเซีย สําหรับหลักสูตรอ่ืน
จะพิจารณาเป็นรายกรณี  
  ร่างความตกลงฯ มีสาระสําคัญ ประกอบด้วย 1) เน้ือหาของความตกลง 2) ข้อกําหนดในการ
ฝึกอบรม 3) การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและรายช่ือผู้สมัคร 4) การลงนามในผนวกแนบท้ายความตกลง 5) การ
คัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 6) หนังสือเดินทางตรวจลงตราและการลงทะเบียน 7) การสนับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 8) ประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม 9) ความรับผิดชอบของผู้เข้ารับการฝึกบอรม 10) การปฏิบัติตาม
ข้อบังคับด้านการรักษาความปลอดภัย 11) การยุติข้อพิพาท และ 12) การมีผลใช้บังคับของความตกลง 
 
17. เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการสําหรับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 14 

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการสําหรับการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่ 14 (National Preparatory 
Committee – NPC) ตามองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ที่กระทรวงยุติธรรม เสนอ โดยมอบหมายให้กระทรวง
ยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานสําหรับการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 14 (The 14th United Nations Congress on Crime 
Prevention and Criminal Justice – UN Crime Congress) ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ 

          สํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on 
Drugs and Crime – UNODC) ได้เชิญรัฐบาลไทยส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 14 (UN Crime Congress) ระหว่างวันที่ 20 – 
27 เมษายน 2563 ณ นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น  
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                   กําหนดการประชุมที่สําคัญ การหารืออย่างไม่เป็นทางการในวันที่ 19 เมษายน 2563 และการประชุม
ระดับสูงภายใต้หัวข้อหลัก “Advancing crime prevention, criminal justice and the rule of law : towards 
the achievement of the 2030 Agenda” ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2563 โดยมีประเด็นหารือที่สําคัญตาม
ระเบียบวาระการประชุมได้แก่ (1) Crime prevention (2)  Criminal justice system (3) Rule of law และ (4) 
International cooperation and technical assistance  ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณารับรองร่างปฏิญญาเกียวโต 
(Kyoto Declaration) เป็นเอกสารผลลัพธ์ 
  สําหรับการประชุม UN Crime Congress สมัยที่ 14 กระทรวงยุติธรรมได้ดําเนินการยกร่างคําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการสําหรับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและ
ความยุติธรรมทางอาชญากรรม (NPC) ในลักษณะเดียวกับการประชุม UN Crime Congress สมัยที่ 13 โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ และมีอํานาจหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับประเด็น
และแนวโน้มที่สําคัญด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งกําหนดยุทธศาสตร์และท่าที
ไทยในการเจรจาประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์หลักของประเทศ ฯ  
 
18. เรื่อง การประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 23 และการประชุมที่เก่ียวข้อง ณ เมืองบันดาร์
เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ซึ่งจะเป็นร่าง
ผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 23 และการประชุมที่เก่ียวข้อง ในการประชุมการ
ท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 39 และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างแถลงข่าวร่วมฯ ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
สามารถดําเนินการได้โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบในภายหลัง หากมีการ
ปรับปรุงแก้ไขพร้อมด้วยเหตุผลประกอบ  รวมท้ังอนุมัติให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
(นายสิรภพ ดวงสอดศรี) ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมการประชุม
ระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนและร่วมรับรองร่างแถลงข่าวร่วมฯ โดยไม่มีการลงนามในการประชุมการท่องเที่ยว
อาเซียน ครั้งที่ 39 ณ เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอ 
                   สาระสําคัญของเรื่อง 
                   กระทรวงทรัพยากรพ้ืนฐานและการท่องเที่ยวแห่งบรูไนดารุสซาลามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
การท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 39 (ASEAN Tourism Forum: ATF 2020) ระหว่างวันที่ 12 – 16 มกราคม 2563 ณ 
เมืองบันดาเสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม โดยมีการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ระหว่างวันที่ 15 – 16 
มกราคม 2563 ประกอบด้วย (1) การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 23 ในวันที่ 15 มกราคม 2563 (2) 
การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน – อินเดีย ครั้งที่ 8 ในวันที่ 16 มกราคม 2563 และ (3) การประชุมรัฐมนตรี
ท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) ครั้งที่ 19 ในวันที่ 16 มกราคม 2563 โดยในการเตรียมการจัดการ
ประชุมดังกล่าว เลขาธิการอาเซียนด้านการท่องเที่ยวในฐานะฝ่ายเลขานุการการประชุมฯ ได้ยกร่างแถลงข่าวร่วม 
(Joint Media Statement) ซึ่งจะเป็นร่างผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนดังกล่าวในการประชุม
การท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 39 และจะมีการแถลงข่าวร่วมกันของรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนทั้ง 10 ประเทศในวันที่ 
16 มกราคม 2563 
                   ทั้งน้ี การประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Forum: ATF) เป็นความร่วมมือกัน
ภายในประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้เป็นจุดหมายปลายทางเดียว (One 
Destination) โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นปีละหน่ึงครั้ง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ และการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมน้ันจะเวียนกันตามตัวอักษรของ
ประเทศสมาชิก 
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19. เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการรับรองเอกสารสําหรับการประชุม Global Forum for Food 
and Agriculture (GFFA) ครั้งที่ 12 และการประชุม Berlin Agriculture Minister’s Conference ครั้งที่ 
12 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีการรับรองเอกสารรวม 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างเอกสาร
แถลงการณ์ (First draft GFFA Communique 2020) และ (2) เอกสาร FAO-Concept Note for an 
International Digital Council for Food and Agriculture ในการประชุมรัฐมนตรีเกษตร (Berlin Agriculture 
Minister’s Conference) ครั้งที่ 12 โดยอนุมัติในหลักการว่า หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารทั้ง 2 
ฉบับ ในประเด็นที่ไม่ใช่สาระสําคัญ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีก ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างเอกสารทั้ง 2 ฉบับ 
                   1. ร่างเอกสารแถลงการณ์ฯ ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ดังน้ี 1) การค้าที่สนับสนุนความม่ันคงทาง
อาหารของโลก 2) การทํางานร่วมกันทางด้านการค้า เพ่ือการพัฒนาด้านการเกษตร 3) การทําห่วงโซ่คุณค่าทาง
อาหาร ครอบคลุม ย่ังยืน และปลอดภัย 4) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกฎระเบียบที่เป็นธรรมในการค้าสินค้า
เกษตร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และการดําเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สําคัญ ได้แก่ การ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร การทําการเกษตรที่ย่ังยืน การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ตลอดห่วงโซ่อาหาร การบรรเทาความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมและสนับสนุนในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษาและการส่งเสริมด้านการเกษตรเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาค
การเกษตร การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการทําการเกษตร การเพ่ิมบทบาทของสตรี เกษตรกรรายย่อย 
และเกษตรกรแบบครอบครัวในภาคเกษตรเพ่ือให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่ชนบท ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมความปลอดภัยอาหาร โดยมิให้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และ
พืช และการดําเนินการตามมาตรฐานสากล ทั้ง Codex, OIE และ IPP รวมทั้งปฏิบัติตามเง่ือนไขของ WTO 
                    2. เอกสาร FAO-Concept Note for an International Digital Council for Food and 
Agriculture  จัดทําขึ้นตามข้อเรียกร้องของที่ประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตร ครั้งที่ 11 ในระหว่างการประชุม GFFA 
2019 ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร กรอบการดําเนินการ ซึ่งได้มีการพัฒนาผ่านองค์กรระหว่าง
ประเทศ หรือโครงการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกลไกการทํางานขึ้นใหม่เก่ียวกับสภาดิจิทัลระหว่างประเทศ
ว่าด้วยอาหารและการเกษตร เพ่ือเป็นเวทีในการขยายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาทางดิจิทัลอย่างรวดเร็วในการแก้ไขความท้าทายในเรื่องความมั่นคงอาหาร ความอดอยากหิวโหย 
สุขภาพ ระบบเกษตรและอาหารท่ีทั่วถึงและย่ังยืนทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ โดยเอกสาร 
FAO-Concept Note ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนแล้ว 
 

 
แต่งต้ัง 

 
20. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี   
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  1. นางรําไพ เกียรติอดิศร นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ (ด้านสาธารณสุข) ศูนย์อนามัยที่ 3 
นครสวรรค์ กรมอนามัย ดํารงตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) กรมอนามัย 
ต้ังแต่วันที่ 2 กันยายน 2562    
   2. นายไพบูลย์ อัศวธนบดี นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) งานเวชปฏิบัติครอบครัว
และชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
โรงพยาบาลมหาสารคาม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ 6 กันยายน 
2562  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
21. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานัก
งบประมาณ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังน้ี   
  1. นายกรณินทร์ กาญจโนมัย ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเช่ียวชาญ) 
สํานักงบประมาณ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562   
   2. นายสมมิตร โตรักตระกูล ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) 
สํานักงบประมาณ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการจัดต้ังสถาบันไทยโคเซ็น  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการ
จัดต้ังสถาบันไทยโคเซ็น โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวม 23 คน และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ รวม 
6 ข้อ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  องค์ประกอบ  
  รัฐมนตรีที่กํากับดูแลสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นที่ปรึกษา นายกอบศักด์ิ ภู
ตระกูล เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2 นายประสาท สืบค้า 
นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย และนางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการประกอบด้วย 
หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น สํานักงานประเทศไทย ประธานหอการค้าญี่ปุ่น – 
กรุงเทพฯ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก เลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อํานวยการสํานักงานโครงการจัดต้ังสถาบันไทยโคเซ็น สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ   
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  อํานาจหน้าที่  
  1. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานสถาบันไทยโคเซ็นและสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาไทย
ในการไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น   
   2. บริหารโครงการจัดต้ังสถาบันไทยโคเซ็นและกํากับดูแลแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมของสถาบันการศึกษารูปแบบโคเซ็นในประเทศไทย เพ่ือสร้างวิศวกรนัก
ปฏิบัติ (practical engineers) และนวัตกรคุณภาพ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย
เชิงอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง (ตามนัยข้อ 1) เพ่ือให้ได้วิศวกรนักปฏิบัติและนวัตกรคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมั่นและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายต่าง ๆ ในประเทศ
และภูมิภาค    
  3. ดําเนินการและกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนากําลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค   
  4. สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม            
ให้ประสานความร่วมมือกันอย่างจริงจัง และสร้างเครือข่ายการดําเนินงานแบบบูรณาการ   
  5. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทํางานได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้การดําเนินงาน
การศึกษารูปแบบโคเซ็นในประเทศไทย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางที่
กําหนดไว้ในข้อ 1.  
  6. อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด    
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
กําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ จํานวน 4 คน ดังน้ี  1. นายสมภพ อมาตยกุล  2. นายปรัชญา 
เวสารัชช์ 3. นายพงศ์โพยม วาศภูติ 4. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี   
   1. นายฉัตรชัย ศักด์ิศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง   
   2. นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง    
  3. นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
    ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่ง     
ที่ว่าง  
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) เสนอ
แต่งต้ัง นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทน
ตําแหน่งที่ว่าง 
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26. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้แทน
กระทรวงการคลัง   เป็นกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.)  แทน     
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ที่ขอลาออก โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ี ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ัง
แทนนี้ให้อยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน   
 
27. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ จํานวน 12 
คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสามปี ดังน้ี   
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสด์ิ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
   2. นายวิจารย์ สิมาฉายา ด้านสิ่งแวดล้อม  
  3. นายศศิน เฉลิมลาภ ด้านทรัพยากรธรณี   
  4. ศาสตราจารย์เผดิมศักด์ิ จารยะพันธ์ุ ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
  5. รองศาสตราจารย์อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ ด้านเศรษฐศาสตร์   
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ด้านนิติศาสตร์  
  7. นายนิวัติ ธัญญะชาติ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ผู้แทนชุมชนชายฝั่ง
กลุ่มจังหวัดที่ 1 ระยอง จันทบุรี ตราด)    
  8. นายบรรเจิด อุดมสมุทรหิรัญ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ผู้แทนชุมชน
ชายฝั่งกลุ่มจังหวัดที่ 2 ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)    
  9. นายมนูญ คุ้มรักษ์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ผู้แทนชุมชนชายฝั่ง
กลุ่มจังหวัดที่ 3 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี)   
  10. นายสุไลมาน ดาราโอะ ด้านการประมง (ผู้แทนชุมชนชายฝั่งกลุ่มจังหวัดที่ 4 นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส)    
      11. นายธนู แนบเนียร ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ผู้แทนชุมชนชายฝั่ง
กลุ่มจังหวัดที่ 5 ระนอง พังงา ภูเก็ต)    
  12. นายบรรจง นฤพรเมธี ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ผู้แทนชุมชน
ชายฝั่งกลุ่มจังหวัดที่ 6 กระบ่ี ตรัง สตูล)   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  
 
28. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แทนตําแหน่งที่ว่าง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ัง นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ ให้
ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทน
ตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยให้ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งแทน อยู่ใน
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว  
 
29. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตําแหน่งและ
แต่งต้ังเพิ่มเติม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมแทนกรรมการเดิมที่ลาออก ดังรายช่ือต่อไปน้ี   
  1. นางศรีวณิก หัสดิน เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ   
   2. นายอัศม์เดช วานิชชินชัย เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ   
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    3. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้แทน
กระทรวงการคลัง  
  4. นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  
  5. นายคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์  
  6. พลตํารวจโท เพ่ิมพูน ชิดชอบ  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และให้มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับกรรมการเดิม
ที่พ้นจากตําแหน่ง คือเท่ากับวาระของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมชุดปัจจุบันที่คงเหลืออยู่  
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