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เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562                                        1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
  วาระที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ กลุ่มที่ 3 บทบัญญัติเกี่ยวกับการ ส่งเสริมการควบโอนกิจการและ
ความรับผิดของกรรมการ 

สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้นําไปรวมกับร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ตามมติคณะรัฐมนตรี 26 พฤศจิกายน 2561) โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภา
ผู้แทนราษฎรต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ   
  ร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวมีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงและแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 โดยมีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ ควบคู่กันทั้ง 2 ฉบับ ดังน้ี  
  1. เพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการโอนกิจการที่มีผลให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวลูกหน้ีผู้รับ
ประกันภัย เมื่อบริษัทผู้รับโอนกิจการมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้เอาประกันภัย พร้อมแจ้งสิทธิให้ผู้เอาประกันภัย
คัดค้านแล้ว  หากไม่มีการคัดค้านให้ถือว่าเป็นการแปลงหน้ีใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวลูกหน้ีผู้รับประกันภัย    
   2. เพ่ิมเติมบทบัญญัติให้บริษัทสามารถจดทะเบียนควบรวมกิจการได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้ีทุกราย 
ให้ความยินยอมเป็นหนังสือโดยไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลาคัดค้าน  
  3. เพิ่มเติมบทบัญญัติให้บริษัทที่รับโอนกิจการสามารถเข้าสวมสิทธิเป็นคู ่ความแทน
บริษัทที่โอนกิจการในคดีที่มีการฟ้องร้องในศาลได้ และสวมสิทธิเป็นเจ้าหน้ีหรือลูกหน้ีตามคําพิพากษาได้    
   4. เพ่ิมเติมบทกําหนดโทษในกรณีดังต่อไปน้ี    
       4.1 กรรมการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ พนักงานของบริษัท และบุคคลที่บริษัทมอบหมาย 
แสวงหาประโยชน์อันมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ผู้เอาประกันภัย หรือ
ประชาชน   
      4.2 ผู้ ก่อให้หรือสนับสนุนให้ผู้สอบบัญชีหรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่แจ้งให้            
นายทะเบียนทราบเมื่อพบเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นในบริษัท  หรือก่อให้หรือสนับสนุนให้ 
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นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจัดทํารายงาน รับรอง หรือแสดงความเห็นเก่ียวกับการดําเนินการของบริษัทเป็นเท็จ 
หรือก่อให้หรือสนับสนุนให้กรรมการหรือผู้มีอํานาจในการจัดการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ หรือปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน (ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิตฯ)   
      4.3 ผู้ก่อให้หรือสนับสนุนให้ผู้ประเมินวินาศภัยทํารายงานการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย
เป็นเท็จ หรือก่อให้ผู้สอบบัญชีหรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบเม่ือพบเหตุอันควร
สงสัยว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นในบริษัท หรือก่อให้หรือสนับสนุนให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจัดทํารายงาน รับรอง 
หรือแสดงความเห็นเก่ียวกับการดําเนินการของบริษัทเป็นเท็จ หรือก่อให้หรือสนับสนุนให้กรรมการหรือผู้มี
อํานาจในการจัดการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท
ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน (ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ)  
      4.4 ผู้ให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จต่อนายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่   
      4.5 ผู้ทําลาย ทําให้เสียหาย ซึ่งตราหรือเคร่ืองหมายที่นายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ประทับไว้   
  5. แก้ไขบทบัญญัติให้การกระทําความผิดของกรรมการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ พนักงานของ
บริษัท บุคคลที่บริษัทมอบหมาย บุคคลท่ีก่อหรือสนับสนุนให้ผู้สอบบัญชีหรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยทําผิด
กฎหมาย และผู้ซึ่งกระทําความผิดต่อนายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามร่างพระราชบัญญัติน้ี รวมถึงผู้ที่
กระทําความผิดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผย เป็นความผิดที่คณะกรรมการเปรียบเทียบ               
ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ไม่อาจเปรียบเทียบได้   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
วาระที่ 7 ร่างกฎกระทรวงกาํหนดวิธปีฏบิตัิของเจ้าของเรือประมงทีใ่ชส้นับสนนุเรือทีใ่ชท้ํา 

การประมงหรอืเรอืขนถา่ยสตัวน์้ํา พ.ศ. …. 
สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดวิธีปฏิบัติของเจ้าของ 

เรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทําการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้เรือที่จดทะเบียนเป็นเรือกลเดินทะเลตามประเภทการใช้เรือ ต้องติดต้ังระบบ
ติดตามเรือประมงตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง    
   2. กําหนดให้เจ้าของเรือสนับสนุนที่ติดตั้งระบบติดตามเรือประมงแล้วต้องแจ้งข้อมูล 
รหัสกล่องหรือรหัสอุปกรณ์ ช่ือหรือหมายเลขทะเบียนเรือ ภาพถ่ายเรือสนับสนุน และพ้ืนที่จอดเรือต่อเจ้าหน้าที่
ประจําศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทําการประมง   
  3. กําหนดให้เจ้าของเรือสนับสนุนต้องดูแลระบบติดตามเรือประมงให้เปิดใช้งานได้ตลอดเวลา               
กรณีจะปิดระบบติดตามเรือประมงให้กระทําได้เฉพาะกรณีที่กําหนดไว้    
  4. กําหนดหลักเกณฑ์และการดําเนินการให้เจ้าของเรือสนับสนุนต้องปฏิบัติเมื่อสัญญาณระบบ
ติดตามเรือประมงขัดข้องจนไม่สามารถใช้การได้เป็นปกติ   
  5. กําหนดให้เรือสนับสนุนต้องแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือทุกคร้ังตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้   
  6. กําหนดบทเฉพาะกาลรองรับกรณีเรือสนับสนุนที่ได้มีการติดต้ังระบบติดตามเรือประมง              
ตามมาตรฐานเดิมโดยให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะชํารุดจนต้องมีการเปลี่ยนใหม่ รวมทั้งกําหนดระยะเวลาให้เรือ
สนับสนุนที่ยังไม่ได้ล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือแจ้งเจ้าหน้าที่เพ่ือดําเนินการดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  คอื  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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วาระที่ 11 รา่งกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัผิลติภณัฑส์มนุไพร พ.ศ. 2562  

รวม 3 ฉบบั  
สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความใน 

พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตผลิต 
นําเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. …. 2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขึ้นทะเบียนตํารับ การแจ้งรายละเอียดและการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. …. และ 3. ร่างกฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียม ลด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการดําเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ….  ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตผลิต นําเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. …. เป็นการ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตการขอแก้ไขรายการและการ
อนุญาตให้แก้ไขรายการในใบอนุญาต การย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่นําเข้า ขาย หรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเป็นการช่ัวคราว การขอต่ออายุ และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต การขอรับและการออกใบแทน
ใบอนุญาต และการขอโอนใบอนุญาตผลิต นําเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร     
   2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนตํารับ การแจ้ง
รายละเอียดและการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. …. เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอ
ขึ้นทะเบียนตํารับและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับ การขอแก้ไขรายการและการอนุญาตให้แก้ไข
รายการในทะเบียนตํารับ การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับ และการขอรับ
และการออกใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการแจ้งรายละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายละเอียด การจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้ง การแก้ไข
การแจ้งรายละเอียด การแก้ไขการจดแจ้ง การต่ออายุใบรับแจ้งรายละเอียดและการต่ออายุใบรับจดแจ้ง และ
การขอรับและออกใบแทนใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร    
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียม ลด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการดําเนินการเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. …. เป็นการกําหนดค่าธรรมเนียม ลด ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการดําเนินการเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  คอื  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ด้านเศรษฐกจิ - สังคม 
วาระที่ 14 ขออนุมัติให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้กรมการขนส่งทางบกใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อดําเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง ขออนุมัติให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ 

กรมการขนส่งทางบกใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือดําเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง
สินค้าเชียงของจังหวัดเชียงราย  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอแล้วมีมติ ดังน้ี  

1. อนุมัติให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้กรมการขนส่งทางบกใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูป 
ที่ดินเพ่ือดําเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  โดยใช้ที่ดินถาวร  
ไม่มีกําหนดระยะเวลา 
  2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม) กระทรวงคมนาคม  
(กรมการขนส่งทางบก) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เร่งรัดพิจารณาเกี่ยวกับกรณีที่กรมการขนส่งทางบกขอยกเว้น 
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ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการฯ ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสําคัญ ทั้งน้ี ควรคํานึงถึงผลกระทบต่อต้นทุน
ที่ใช้ในการคํานวณความคุ้มค่าของโครงการฯ รวมถึงผลวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ที่
เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งอาจส่งผลต่อรูปแบบและแผนงานการดําเนินโครงการฯ ด้วย 
  3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  คอื  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
วาระที่ 15 การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรม 
สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ดังน้ี 

  1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  ตามอัตราการเรียกเก็บค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้เหลือ
ในอัตราร้อยละ 0.01 ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ 
  2. อนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ  ตามประมวลกฎหมายที่ดินสําหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ในการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา  โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย  
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้มีแผนงานในการดําเนินการจัดที่ดิน  
ซึ่ง ส.ป.ก. ได้จัดซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดินเอกชนเพ่ือให้เกษตรกรมีที่ดินทํากินโดยการเช่าซื้อ เมื่อเกษตรกรได้
ชําระค่าเช่าซื้อครบถ้วน ส.ป.ก.  จะดําเนินการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่เกษตรกร  โดยการโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินให้
เกษตรกรดังกล่าวจะต้องมีการชําระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามท่ีกรมท่ีดินกําหนด 
โดย ส.ป.ก. จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2518 ส่วนเกษตรกรไม่ได้รับการยกเว้นและต้องชําระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 ของราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ ซึ่งเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไม่สามารถชําระค่าธรรมเนียมได้ ส.ป.ก. จึงเสนอ
มาตรการในการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้เหลือในอัตราร้อยละ 0.01 ตาม
ราคาประเมินทุนทรัพย์  จากปกติจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1 ตามราคาประเมินทุนทรัพย์  ซึ่งการดําเนินการ
ดังกล่าวจะต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47  (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ข้อ 2 (7) (ฎ) และดําเนินการ
ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 
  2. ปัจจุบัน  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียม 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ  ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  สําหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ใน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  ได้สิ้นสุดลงต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แจ้งว่า  มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ ตามประกาศดังกล่าวยังมีความจําเป็นต่อการดําเนินการของ ส.ป.ก. 
จึงขอขยายกําหนดเวลาใช้บังคับออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพ่ือเป็นการลดภาระในการชําระ
ค่าธรรมเนียมฯ  ให้แก่เกษตรกรท่ียังมิได้โอนกรรมสิทธ์ิและสนับสนุนการดําเนินงานของ ส.ป.ก. ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปที่ดิน 
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  3. โดยที่การลดหย่อนค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษ  เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือความม่ันคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ  กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ โดยเห็นควรให้ตัดการอ้างข้อ 2 (7) (ฎ) 
แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ 2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ 2497 ออก และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ  โดยเห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดําเนินการแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระยะยาวเพ่ือให้สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้ก่อนที่จะครบกําหนดเวลาที่ระบุ
ในประกาศกระทรวงมหาดไทยที่จะขยายออกไป 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  คอื  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
วาระที่ 19  รายงานสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม 

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใด ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน [กรณีกรมวิชาการเกษตรดําเนินการต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตรายพาราควอต (paraquat) ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่รอผลการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายที่อาจจะประกาศห้ามใช้] 

สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอแนะ 
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมตลอดทั้งการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือคําสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน [กรณีกรมวิชาการเกษตรดําเนินการต่ออายุ
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พาราควอต (paraquat) ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่รอผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่อาจจะประกาศห้ามใช้] ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบต่อไป 
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  1. สธ. รายงานว่า ได้จัดประชุมหารือร่วมกับ กษ. อก. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 
สรุปผลการพิจารณาได้ว่า ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
กําหนดให้ สธ. เฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาผลจากการใช้
วัตถุอันตรายพาราควอต (paraquat) ไกลโฟเสต (Glyphosate) และคลอร์ไพรีฟอส (Chlorpyriphos) 
จากข้อมูลพิษวิทยาจากต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลจากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
กรมควบคุมโรค พบว่า ทําให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเกษตรกร โดยผลจากการตรวจระดับเอนไซม์อะซีติลโคลีน
เอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทั่วประเทศ ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2554 – 2562  พบว่า ในแต่ละปีเกษตรกรประมาณร้อยละ 30 ของผู้ได้รับการตรวจมีระดับเอนไซม์
ที่แสดงให้เห็นว่ามีการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสูงกว่าคนทั่วไป และอยู่ในระดับเสี่ยงต่อสุขภาพ  
  2. สธ. เห็นว่า การใช้วัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต (paraquat) ไกลโฟเสต 
(Glyphosate) และคลอร์ไพรีฟอส (Chlorpyriphos) เป็นการก่อให้เกิดโรคจากสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 จึงมีความจําเป็นที่จะต้องป้องกัน และ
ควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ จึงเห็นควรยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ทั้ง 3 ชนิด ทันที 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  คอื  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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 วาระที ่20 ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสทีส่ามของป ี2562 และแนวโนม้ป ี2562 – 2563 
 สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2562 
และแนวโน้ม ปี 2562 – 2563 ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังน้ี  

1. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2562 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่สามของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 

ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า (%YOY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2562 ขยายตัวจากไตรมาสที่สองของปี 2562 ร้อยละ 0.1 (%QoQ_SA) 
รวม 9 เดือนแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.5 
         1.1   ด้านการใช้จ่าย  
        1.2   ด้านภาคต่างประเทศ 

       1.3   ด้านการผลิต การผลิตสาขาเกษตรกรรมกลับมาขยายตัว การผลิตสาขาที่พักแรมและ 
บริการด้านอาหารขยายตัวเร่งขึ้น การผลิตสาขาการขนส่งและสถานที่ เ ก็บสินค้าขยายตัวต่อเน่ือง  
ในขณะที่การผลิตสาขาการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมฯ สาขาก่อสร้าง และสาขาไฟฟ้า ก๊าซฯ  
ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนสาขาอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงต่อเน่ือง โดยสาขาเกษตรกรรม  
การป่าไม้ และการประมง ขยายตัวร้อยละ 1.5 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 1.3 ในไตรมาสก่อนหน้า 
สอดคล้องกับการเพ่ิมขึ้นของดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรร้อยละ 1.1 โดยผลผลิตสินค้าเกษตรสําคัญที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ 
ยางพารา (ร้อยละ 5.9) มันสําปะหลัง (ร้อยละ 6.9) และปาล์มนํ้ามัน (ร้อยละ 10.8) เป็นต้น ส่วนผลผลิต 
พืชเกษตรสําคัญที่ลดลง เช่น ข้าวเปลือก (ลดลงร้อยละ 6.3) และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ลดลงร้อยละ 5.2) เป็นต้น 
ด้านหมวดประมงขยายตัวร้อยละ 5.1 ในขณะที่หมวดปศุสัตว์ลดลงร้อยละ 1.0 ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นการเพ่ิมขึ้นเป็นไตรมาสที่สอง
ติดต่อกัน โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือก (ร้อยละ 9.9) ราคาสุกร (ร้อยละ 15.9) และราคากลุ่มไม้ผล (ร้อยละ 5.7) 
เป็นต้น การเพ่ิมขึ้นของทั้งดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกร
โดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.5 สาขาการผลิตอุตสาหกรรม ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.5 ต่อเน่ืองจากการลดลงร้อยละ 0.2 
ในไตรมาสก่อนหน้า  
                            1.4  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราการว่างงานยังอยู่ใน
ระดับตํ่าที่ร้อยละ 1.1 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 0.6 บัญชีเดินสะพัดเกินดุล 9.1 พันล้านดอลลาร์ สรอ.  
(2.8 แสนล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของ GDP เงินทุนสํารองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 
อยู่ที่ 220.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. และหน้ีสาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 มีมูลค่าทั้งสิ้น 6,902 พันล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 40.9 ของ GDP 

2. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2562 
                                   เศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้า 
จะลดลงร้อยละ 2.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.3 และร้อยละ 2.7 ตามลําดับ 
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 0.8 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.2 ของ GDP 

3. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2563 
                                 เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7 – 3.7 โดยมีแรงสนับสนุนสําคัญ
ประกอบด้วย (1) แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจของอุปสงค์ภายในประเทศท้ังในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือน 
และการลงทุนภาครัฐและเอกชน (2) การปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ  ของการส่งออกภายใต้แนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ 
ของเศรษฐกิจโลก และการปรับตัวของภาคการส่งออกต่อมาตรการกีดกันทางการค้าที่จะมีความชัดเจนมากขึ้น  
(3) การดําเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ และ (4) การปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยว ทั้งน้ี 
 
 
 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 1 ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. และร่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ
กลุ่มท่ี 3 บทบัญญัติเก่ียวกับการส่งเสริมการควบโอนกิจการและ
ความรับผิดของกรรมการ

7 ร่างกฎกระทรวงกําหนดวิธีปฏิบัติของเจ้าของเรือประมงท่ีใช้สนับสนุน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรือท่ีใช้ทําการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา พ.ศ. …. 
11 ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ 

เศรษฐกิจ-สังคม 14 ขออนุมัติให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้กรมการขนส่งทางบก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือดําเนินโครงการศูนย์เปลี่ยน
ถ่ายรูปเเบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย

15 การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การปฏิรปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง

การปฏรูปทดนเพอเกษตรกรรม
19 รายงานสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดท้ังการแก้ไข 
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคําสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน [กรณีกรมวิชาการเกษตรดําเนินการต่ออายุใบสําคัญ
การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายพาราควอต(paraquat) ซ่ึงเป็นวัตถุอันตราย
ชนิดท่ี 3 โดยไม่รอผลการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายท่ี

อาจจะประกาศห้ามใช้]
20 ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสามของปี 2562 และแนวโน้ม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2562 – 2563

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ
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http://www.thaigov.go.th                                                     เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 
 
  วันน้ี (19 พฤศจิกายน 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติ 
    ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ กลุ่มที่ 3 บทบัญญัติเก่ียวกับการ
    ส่งเสริมการควบโอนกิจการและความรับผิดของกรรมการ   
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น 
    เขตเลือกต้ังที่ 7 แทนตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ 
    บางส่วน ในท้องที่ตําบลแสงภา อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย พ.ศ. ….  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม  
    พ.ศ. ….  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
    สาธารณสุข พ.ศ. ….  
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง 
    สาธารณสุข พ.ศ. ….  
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดวิธีปฏิบัติของเจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทํา
    การประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า พ.ศ. ….  
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการ 
    สอบสวนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
    ทั่วไป พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ  
  9.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบาง
    ประเภท ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ช้ันใน กรุงรัตนโกสินทร์ช้ันนอก พ้ืนที่ 
    ต่อเน่ือง และฝั่งธนบุรี ตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่แขวง 
    พระบรมมหาราชวัง แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ                 
    แขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชิงช้า แขวงราชบพิธ แขวงสําราญราษฎร์ แขวงวังบูรพา
    ภิรมย์ แขวงบ้านพานถม แขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร  
    แขวงสัมพันธวงศ์ แขวงจักรวรรด์ิ แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์  
    แขวงวัดโสมนัส แขวงบ้านบาตร แขวงคลองมหานาค แขวงวัดเทพศิรินทร์  
    แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด  
    แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
    แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน   
    กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. 
   10.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
     และรังสีในการขนส่ง พ.ศ. ….  
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  11.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 
    รวม 3 ฉบับ  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
 
  12.  เรื่อง   ขอสิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ทหารผ่านศึก 
  13. เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีกรณีการชดเชยส่วนต่างจากการรับซื้อนํ้ามันปาล์มดิบ
    ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
  14.  เรื่อง  ขออนุมัติให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้กรมการขนส่งทางบกใช้ประโยชน์ที่ดินใน
    เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือดําเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปเเบบการขนส่งสินค้า 
    เชียงของ จังหวัดเชียงราย 
  15.  เรื่อง   การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดิน
    เพ่ือเกษตรกรรม 
  16.  เรื่อง  รายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง 
    วิทยาศาสตร์ ประจําปี 2561 (อว.)  
  17.  เรื่อง  การพิจารณาความเหมาะสมของอัตราการเรียกเก็บเงินนําส่งจากสถาบันการเงิน   
  18.  เรื่อง  รายงานผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการ
    ป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน (เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ 
    ร่างกาย และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมกรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ทหารซ้อม 
    ทรมานบุคคลผู้ต้องสงสัยในระหว่างถูกควบคุมตัว) 
  19.  เรื่อง  รายงานสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม 
    และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
    หรือคําสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน [กรณีกรมวิชาการเกษตร
    ดําเนินการต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายพาราควอต (paraquat) 
    ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่รอผลการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุ 
    อันตรายที่อาจจะประกาศห้ามใช้] 
 20.  เรื่อง  ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 – 2563 
 

ต่างประเทศ 
  21.  เรื่อง   การเสนออุทยานธรณีโคราชเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก  (UNESCO 
    Global Geoparks)  
  22.  เรื่อง   ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
    นวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
    สารสนเทศและการสื่อสารแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ว่าด้วยความร่วมมือด้าน 
    วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (MOU between The Ministry  of  
    Higher Education, Science, Research and Innovation of the Kingdom 
    of Thailand and The Ministry  of Science  and ICT  of the Republic of  
    Korea  on Cooperation  in Science, Technology and Innovation)  
  23.  เรื่อง  ร่างอนุสัญญาโลกว่าด้วยการรับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Global   
    Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher 
    Education)  
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  24.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการช่วยเหลือ
    กู้ภัยทางทะเล  ค.ศ. 1989 
  25.  เรื่อง  การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 3 
  26.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสํานักงานส่งเสริมการค้าและ 
    การลงทุนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
    พิเศษภาคตะวันออก 
  27.  เรื่อง  ขออนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง 
    ครั้งที่ 26 
  28.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมสําหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
    ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 10 และ ร่างแถลงการณ์ร่วมสําหรับการ
    ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 6 
  29.   เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียน- 
    สาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษ ครั้งที่ 3                
  30.   เรื่อง   ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับสาธารณรัฐ 
    เกาหลี ครั้งที่ 1 
 

แต่งต้ัง 
  31.  เรื่อง  การแต่งต้ังโฆษก รองโฆษก และผู้ช่วยโฆษกของกระทรวงมหาดไทย กระทรวง 
    พลังงาน และกระทรวงยุติธรรม   
  32.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  33.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  34.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน
    คุ้มครองเงินฝาก  
  35.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้าน 
    ชีววิทยาศาสตร์  
  36.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน
    สารสนเทศทรัพยากรนํ้า  
  37.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยา 
    สิรินธร  
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย              
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ กลุ่มที่ 3 บทบัญญัติเก่ียวกับการส่งเสริมการควบโอนกิจการและความรับผิด
ของกรรมการ   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และ                 
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้นําไปรวมกับร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..)               
พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ตามมติคณะรัฐมนตรี 26 พฤศจิกายน 2561) โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม 
สํานักงานศาลยุติธรรม และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไปประกอบการพิจารณา
ด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ   
  ร่างพระราชบัญญัติทั้ ง 2 ฉบับดังกล่าวมีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงและแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมใน
ประเด็นต่าง ๆ ควบคู่กันทั้ง 2 ฉบับ ดังนี้  
  1. เพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการโอนกิจการที่มีผลให้ต้องมีการเปล่ียนตัวลูกหน้ีผู้รับประกันภัย    
เมื่อบริษัทผู้รับโอนกิจการมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้เอาประกันภัย พร้อมแจ้งสิทธิให้ผู้เอาประกันภัยคัดค้านแล้ว  
หากไม่มีการคัดค้านให้ถือว่าเป็นการแปลงหน้ีใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวลูกหน้ีผู้รับประกันภัย    
   2. เพ่ิมเติมบทบัญญัติให้บริษัทสามารถจดทะเบียนควบรวมกิจการได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้ีทุกรายให้   
ความยินยอมเป็นหนังสือโดยไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลาคัดค้าน  
  3. เพ่ิมเติมบทบัญญัติให้บริษัที่รับโอนกิจการสามารถเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทนบริษัทที่โอน
กิจการในคดีที่มีการฟ้องร้องในศาลได้ และสวมสิทธิเป็นเจ้าหน้ีหรือลูกหน้ีตามคําพิพากษาได้    
   4. เพ่ิมเติมบทกําหนดโทษในกรณีดังต่อไปน้ี    
    4.1 กรรมการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ พนักงานของบริษัท และบุคคลที่บริษัทมอบหมาย 
แสวงหาประโยชน์อันมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ผู้เอาประกันภัย หรือประชาชน   
   4.2 ผู้ ก่อให้หรือสนับสนุนให้ผู้สอบบัญชีหรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่แจ้งให้            
นายทะเบียนทราบเมื่อพบเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นในบริษัท หรือก่อให้หรือสนับสนุนให้นักคณิตศาสตร์
ประกันภัยจัดทํารายงาน รับรอง หรือแสดงความเห็นเก่ียวกับการดําเนินการของบริษัทเป็นเท็จ หรือก่อให้หรือ
สนับสนุนให้กรรมการหรือผู้มีอํานาจในการจัดการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อบริษัท ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน (ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิตฯ)   
   4.3 ผู้ก่อให้หรือสนับสนุนให้ผู้ประเมินวินาศภัยทํารายงานการตรวจสอบและประเมินวินาศ
ภัยเป็นเท็จ หรือก่อให้ผู้สอบบัญชีหรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบเมื่อพบเหตุอันควรสงสัย
ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นในบริษัท หรือก่อให้หรือสนับสนุนให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจัดทํารายงาน รับรอง หรือแสดง
ความเห็นเก่ียวกับการดําเนินการของบริษัทเป็นเท็จ หรือก่อให้หรือสนับสนุนให้กรรมการหรือผู้มีอํานาจในการจัดการ
แสวงหาประโยชน์อันมิชอบ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทผู้เอาประภันภัยหรือประชาชน 
(ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ)  
   4.4 ผู้ให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จต่อนายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่   
   4.5 ผู้ทําลาย ทําให้เสียหาย ซึ่งตราหรือเคร่ืองหมายที่นายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ประทับไว้   
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  5. แก้ไขบทบัญญัติให้การกระทําความผิดของกรรมการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ พนักงานของ
บริษัท บุคคลที่บริษัทมอบหมาย บุคคลที่ก่อหรือสนับสนุนให้ผู้สอบบัญชีหรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยทําผิด
กฎหมาย และผู้ซึ่งกระทําความผิดต่อนายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามร่างพระราชบัญญัติน้ี รวมถึงผู้ที่
กระทําความผิดเ ก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ ไม่ควรเปิดเผย เ ป็นความผิดที่คณะกรรมการเปรียบเทียบ                 
ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ไม่อาจเปรียบเทียบได้   
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกต้ังที่ 7 แทน
ตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกต้ังที่ 7 แทนตําแหน่งที่ ว่าง พ.ศ. …. ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง               
(สํานักงาน กกต.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการ    
ต่อไปได้  
  สํานักงาน กกต. เสนอว่า   
  1. ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) ได้มีคําวินิจฉัย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ว่า สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกต้ังที่ 7 ของ นายนวัธ เตาะเจริญสุข ผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6) นับแต่วันที่ ศร. มีคําสั่งให้ผู้ถูกร้อง              
หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 82 วรรคสอง คือ วันที่ 16 ตุลาคม 2562   
   2. เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายนวัธ เตาะเจริญสุข สิ้นสุดลงทําให้              
มีตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ังว่างลง จึงต้องดําเนินการตราพระราช
กฤษฎีกาเพ่ือจัดให้มีกการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่างภายใน 45 วัน 
นับแต่วันที่ตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 105 วรรคหน่ึง 
(1) ประกอบมาตรา 102 โดยให้ถือว่าวันที่ตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง คือวันที่ ศร. มีคําวินิจฉัยตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคหน่ึง                
ที่บัญญัติให้คําวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอ่าน คือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  กําหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกต้ังที่ 7 แทนตําแหน่ง 
ที่ว่าง  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ บางส่วน ในท้องที่ตําบล
แสงภา อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า 
และป่าภูเรือ บางส่วน ในท้องที่ตําบลแสงภา อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้                
และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  กําหนดให้เพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ บางส่วน ในท้องที่ตําบลแสง
ภา อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ออกจากการเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณ
ที่ดินป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ บางส่วน ในท้องที่ตําบลแสงภา ตําบลเหล่ากอหก และตําบลนาแห้ว                
อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2537  
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4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเ ห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํา นักงานปลัดกระทรวง                
กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ 
และให้ดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงวัฒนธรรมรับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย   
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
   ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ตามกฎกระทรวง                
แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2557 ดังน้ี  

การแบ่งส่วนราชการเดิม การแบ่งส่วนราชการทีข่อปรบัปรุง 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง  
1. กองกลาง 
2. กองกฎหมาย 
3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
4. สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  
5. สํานักตรวจและประเมินผล  
6. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  
7. สํานักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  
 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด  

ก. ราชการบริหารส่วนกลาง  
1. กองกลาง (คงเดิม)  
2. กองกฎหมาย (คงเดิม) 
3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คงเดิม)  
4. กองการต่างประเทศ (เปลี่ยนช่ือ)  
5. กองตรวจราชการ (เปลี่ยนช่ือ) 
6. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลี่ยนช่ือ)  
7. กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (เปลี่ยนช่ือ) 
8. กองพธิีการศพท่ีได้รบัพระราชทาน  ต้ังใหม่  
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข
เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข                
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ดังน้ี  

การแบ่งส่วนราชการปจัจุบนั การแบ่งส่วนราชการทีข่อปรบัปรุง 
1. สํานักงานเลขานุการกรม 
2. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์  
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด  
4. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
5. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในส่วนภูมิภาคและทอ้งถิ่น 
6. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
8. กองแผนงานและวิชาการ 
9. สํานักควบคมุเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย  
10. สํานักด่านอาหารและยา 
11. สํานักยา 

1. สํานักงานเลขานุการกรม (คงเดิม)  
2. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ (คงเดิม) 
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด (คงเดิม)   
4. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค (คงเดิม)  
5. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (คงเดิม) 
6. กลุ่มตรวจสอบภายใน (คงเดิม) 
7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (คงเดิม)  
8. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลี่ยนช่ือ)  
9. กองควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย (เปลี่ยนช่ือ)  
10. กองด่านอาหารและยา (เปลี่ยนช่ือ)  
11. กองยา (เปลี่ยนช่ือ) 
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12. สํานักอาหาร  12. กองอาหาร (เปลี่ยนช่ือ)  
13. กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ต้ังใหม่)  
14. กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ (ต้ังใหม่)

 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้
ดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ดังน้ี  

การแบ่งส่วนราชการปจัจุบนั การแบ่งส่วนราชการทีข่อปรบัปรุง 
1. สํานักบริหาร 
2. กองแบบแผน 
3. กองวิศวกรรมการแพทย์ 
4. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
5. กองสุขศึกษา  
6. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
8. สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  

1. สํานักงานเลขานุการกรม (เปลี่ยนช่ือ)  
2. กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (เปลี่ยนช่ือ) 
3. กองแบบแผน (คงเดิม)   
4. กองวิศวกรรมการแพทย์ (คงเดิม)  
5. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน (คงเดิม) 
6. กองสุขศึกษา (คงเดิม) 
7. กลุ่มตรวจสอบภายใน (คงเดิม) 
8. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (คงเดิม)  
9. กองกฎหมาย (ต้ังใหม่)  
10. กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (ต้ังใหม่)  

 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดวิธีปฏิบัติของเจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทําการประมงหรือเรือขน
ถ่ายสัตว์น้ํา พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดวิธีปฏิบัติของเจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุน
เรือที่ใช้ทําการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว                
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้เรือที่จดทะเบียนเป็นเรือกลเดินทะเลตามประเภทการใช้เรือ ต้องติดต้ังระบบติดตาม
เรือประมงตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง    
   2. กําหนดให้เจ้าของเรือสนับสนุนที่ติดต้ังระบบติดตามเรือประมงแล้วต้องแจ้งข้อมูล รหัสกล่องหรือ
รหัสอุปกรณ์ ช่ือหรือหมายเลขทะเบียนเรือ ภาพถ่ายเรือสนับสนุน และพ้ืนที่จอดเรือต่อเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์
ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทําการประมง   
  3. กําหนดให้เจ้าของเรือสนับสนุนต้องดูแลระบบติดตามเรือประมงให้เปิดใช้งานได้ตลอดเวลา               
กรณีจะปิดระบบติดตามเรือประมงให้กระทําได้เฉพาะกรณีที่กําหนดไว้    
  4. กําหนดหลักเกณฑ์และการดําเนินการให้เจ้าของเรือสนับสนุนต้องปฏิบัติเมื่อสัญญาณระบบ
ติดตามเรือประมงขัดข้องจนไม่สามารถใช้การได้เป็นปกติ   
  5. กําหนดให้เรือสนับสนุนต้องแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือทุกคร้ังตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้   
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  6. กําหนดบทเฉพาะกาลรองรับกรณีเรือสนับสนุนที่ได้มีการติดต้ังระบบติดตามเรือประมง              
ตามมาตรฐานเดิมโดยให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะชํารุดจนต้องมีการเปลี่ยนใหม่ รวมทั้งกําหนดระยะเวลาให้เรือสนับสนุน
ที่ยังไม่ได้ล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือแจ้งเจ้าหน้าที่เพ่ือดําเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กําหนด  
 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท้องถ่ินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบพิเศษ พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท้องถ่ินองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบท่ัวไป พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท้องถ่ินองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ พ.ศ. …. มีสาระสําคัญ ดังน้ี   
    1 .1  กํ าหนดใ ห้ ใ ช้ บั งคับ กับองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นรู ปแบบพิ เศษ  ไ ด้แ ก่ 
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา  
   1.2 กําหนดหลักเกณฑ์และเ ง่ือนไขในการดําเนินการสอบสวนและวิ นิจฉัยของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีมีข้อสงสัยเก่ียวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและ               
ความเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง  
   1.3 กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัด 
กรณีมีข้อสงสัยเก่ียวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเมืองพัทยา และความเป็นนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมือง
พัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา และที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาสิ้นสุดลง    
   1.4 กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน              
นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยา และรองประธานสภาเมืองพัทยา กรณีจงใจทอดทิ้ง
หรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบ
ด้วยอํานาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนคําสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สั่งการ              
เพิกถอนการกระทําหรือให้ระงับการปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด    
  2. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท้องถ่ินองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินรูปแบบท่ัวไป พ.ศ. …. มีสาระสําคัญ ดังน้ี   
   2.1 กําหนดให้ใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล    
   2.2 กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยของผู้ว่าราชการ
จังหวัดและนายอําเภอ กรณีมีข้อสงสัยเก่ียวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลง กรณีมีข้อสงสัยเก่ียวกับความเป็นนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลง และกรณีมีข้อสงสัยเก่ียวกับความเป็น            
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลส้ินสุดลง  
   2.3 กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน             
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
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รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล และ                 
รองประธานสภาเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กรณีจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตาม
อํานาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ หรือปฏิบัติ
ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนคําสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอําเภอที่สั่งการตามกฎหมาย  
 
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ภายในบริเวณ
กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก พื้นที่ต่อเนื่อง และฝั่งธนบุรี ตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ ในพื้นที่
บางส่วนในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ                
แขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชิงช้า แขวงราชบพิธ แขวงสําราญราษฎร์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ แขวงบ้านพานถม 
แขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร แขวงสัมพันธวงศ์ แขวงจักรวรรด์ิ แขวงตลาดน้อย               
เขตสัมพันธวงศ์ แขวงวัดโสมนัส แขวงบ้านบาตร แขวงคลองมหานาค แขวงวัดเทพศิรินทร์ แขวงป้อมปราบศัตรู
พ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ช้ันใน กรุงรัตนโกสินทร์ช้ันนอก พ้ืนที่ต่อเน่ือง และฝั่งธนบุรี 
ตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด 
แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชิงช้า แขวงราชบพิธ แขวงสําราญราษฎร์ แขวงวังบูรพาภิรมย์                
แขวงบ้านพานถม แขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร แขวงสัมพันธวงศ์ แขวงจักรวรรด์ิ แขวงตลาด
น้อย เขตสัมพันธวงศ์ แขวงวัดโสมนัส แขวงบ้านบาตร แขวงคลองมหานาค แขวงวัดเทพศิรินทร์ แขวงป้อมปราบศัตรู
พ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย                
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่
แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชิงช้า 
แขวงราชบพิธ แขวงสําราญราษฎร์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ แขวงบ้านพานถม แขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม 
เขตพระนคร แขวงสัมพันธวงศ์ แขวงจักรวรรด์ิ แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ แขวงวัดโสมนัส แขวงบ้านบาตร 
แขวงคลองมหานาค แขวงวัดเทพศิรินทร์ แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงบางยี่ขัน เขตบาง
พลัด แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 
และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับสีของผนังภายนอก
อาคารเป็นโทนสีครีม และห้ามใช้วัสดุสะท้อนแสงหรือวัสดุมันวาว สีของหลังคาอาคารเป็นโทนสีเทาเข้ม และด้านหน้า
อาคารห้ามติดต้ังหรือวางอุปกรณ์ประเภทกันสาด เครื่องปรับอากาศ เสาอากาศโทรทัศน์หรือวิทยุ หรือส่วนย่ืนอ่ืน ๆ  
 
10. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงเก่ียวกับความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในการขนส่ง 
พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงเก่ียวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีในการขนส่ง พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ 
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และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับความเห็นของสํานักงานตํารวจแห่งชาติไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
   1. กําหนดบทนิยาม คําว่า “การขนส่ง” “การใช้แต่ผู้เดียว” “ดัชนีการขนส่ง” “การก่อวินาศกรรม” 
“ความมั่นคงปลอดภัย” เป็นต้น   
   2. กําหนดมาตรการความม่ันคงปลอดภัย   
   2.1 ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุ นิวเคลียร์ 
กากกัมมันตรังสี เช้ือเพลิงนิวเคลียร์และเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว โดยกําหนดหน้าที่ของผู้ส่งของและผู้รับขนส่ง เช่น 
ผู้ส่งของต้องตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ก่อนการใช้เป็นครั้งแรกในการขนส่ง ผู้รับขนส่งต้องแยกสิ่งที่ขนส่งจากสินค้า
อันตรายอ่ืน ๆ และต้องตรวจสอบระดับการปนเป้ือนเป็นระยะ ๆ เป็นต้น    
   2.2 ความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีในการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีหรือกากกัมมันตรังสี โดย
แบ่งระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเป็น 3 ระดับ ตามความเป็นอันตรายของวัสดุกัมมันตรังสี มีวัตถุประสงค์ใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบการจัดการอย่างรอบคอบ ทั้งในระหว่างการขนส่งและขณะการจัดเก็บ ให้ผู้ส่งของ
ต้องจัดทําแผนความมั่นคงปลอดภัยการขนส่ง เพ่ือใช้ในการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีระดับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยขั้นสูงทุกการขนส่ง ฯลฯ และให้ผู้ส่งของหรือผู้รับขนส่งต้องรายงานเหตุการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในทันทีที่เป็นไปได้    
   2.3 ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์ เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และ
เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว โดยกําหนดวิธีป้องกันการเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบในระหว่างการขนส่งวัสดุ
นิวเคลียร์ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 และประเภทท่ี 4 การค้นหาและการนํากลับมาซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ที่สูญ
หายหรือถูกลักไปในระหว่างการขนส่ง การป้องกันการก่อวินาศกรรมในระหว่างการขนส่ง และการบรรเทาผลกระทบ
ทางรังสีหลังมีการก่อการวินาศกรรมในระหว่างการขนส่ง  
 
11. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์
สมุนไพร พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตผลิต นําเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์
สมุนไพร พ.ศ. …. 2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการข้ึนทะเบียนตํารับ การแจ้ง
รายละเอียดและการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. …. และ 3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียม ลด ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ….  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตผลิต นําเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. …. เป็นการ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตการขอแก้ไขรายการและการอนุญาตให้
แก้ไขรายการในใบอนุญาต การย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่นําเข้า ขาย หรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นการ
ช่ัวคราว การขอต่ออายุ และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาต และการขอ
โอนใบอนุญาตผลิต นําเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร     
   2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตํารับ การแจ้ง
รายละเอียดและการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. …. เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอข้ึน
ทะเบียนตํารับและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับ การขอแก้ไขรายการและการอนุญาตให้แก้ไขรายการใน
ทะเบียนตํารับ การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับ และการขอรับและการออกใบ
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แทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแจ้ง
รายละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายละเอียด การจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้ง การแก้ไขการแจ้งรายละเอียด 
การแก้ไขการจดแจ้ง การต่ออายุใบรับแจ้งรายละเอียดและการต่ออายุใบรับจดแจ้ง และการขอรับและออกใบแทนใบ
รับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร    
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียม ลด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการดําเนินการเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. …. เป็นการกําหนดค่าธรรมเนียม ลด ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการดําเนินการเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
 
12. เรื่อง  ขอสิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ทหารผ่านศึก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอการขอปรับเพ่ิมสิทธิลดหย่อน                 
ค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่  

1. ผู้ที่ไปร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ สาธารณรัฐเกาหลีและครอบครัว 
2. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญสมรภูมิและครอบครัวในกรณีสงครามต่าง ๆ  (เช่น สงคราม 

เวียดนาม สงครามในทวีปยุโรป  สงครามอินโดจีน  สงครามมหาเอเชียบูรพา เป็นต้น)  
3. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญและครอบครัว  
4. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ช้ันที่ 1  
5. ผู้ได้รับบัตรประจําตัวทหารผ่านศึกฯ บัตรช้ันที่ 2 
6. ทหารผ่านศึกฯ บัตรช้ันที่ 1 และครอบครัว รวมถึงครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรช้ันที่ 1  
รวมจํานวนท้ังสิ้น 27,307 ราย ซึ่งได้สิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรีอยู่ 

ก่อนแล้ว  (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 สิงหาคม 2496 24 พฤษภาคม 2531 และ 12 กรกฎาคม 2537)  จากเดิม 
ครอบครัวละ 45 หน่วยต่อเดือน เป็น ครอบครัวละ 50 หน่วยต่อเดือนและให้กระทรวงกลาโหมกํากับดูแลให้องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในการดําเนินการดังกล่าวด้วยความรอบคอบ  ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้  
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย  
  สําหรับการขอสิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน  
ช้ันที่ 2 หรือเหรียญราชการชายแดน หรือเหรียญอ่ืนที่เทียบเท่าที่มีคุณสมบัติเป็นทหารผ่านศึกและได้รับบัตร
ประจําตัวทหารผ่านศึกนอกประจําการบัตรช้ันที่ 3 แล้วเท่าน้ัน จํานวน 102,000 ราย  ให้ได้รับสิทธิพิเศษลดหย่อน
ค่ากระแสฟ้ารายละ 50 หน่วยต่อเดือน  (ใช้งบประมาณจํานวน 204 ล้านบาทต่อปี) น้ัน ให้กระทรวงกลาโหม 
(องค์การทหารผ่านศึก) พิจารณาดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก่อนดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
  ทั้งน้ี  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้วมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า 
กรณีการขยายสิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าให้ครอบคลุมทหารผ่านศึกนอกประจําการ  บัตรช้ันที่ 3 เพ่ิมขึ้นใน
แต่ละปีน้ัน  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกควรพิจารณาการให้สิทธิพิเศษและบริหารจัดการงบประมาณอย่าง
รอบคอบ  เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมิให้เป็นภาระงบประมาณที่สูงเกินไป  
รวมทั้งสํานักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอสิทธิพิเศษดังกล่าว ควรที่จะพิจารณาประเภทการสงเคราะห์ตาม
สิทธิที่พึงได้รับลดหลั่นตามช้ันบัตร  เช่นเดียวกับแนวทางการให้สวัสดิการอ่ืน ๆ เพ่ือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ํา  และ
การพิจารณากรอบอัตราการเพ่ิมจํานวนของทหารผ่านศึกนอกประจําการบัตรช้ันที่ 3 ในอนาคต ให้ครอบคลุม  
ครบถ้วน  รวมถึงการขอสิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ถือบัตรช้ันที่ 3 กระทรวงกลาโหมควรพิจารณาการ
จัดลําดับหรือกลุ่มผู้ถือบัตรตามฐานรายได้ที่ได้รับในการให้สิทธิพิเศษดังกล่าว รวมทั้งการพิจารณาแหล่งเงินของ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่สามารถนํามาใช้จ่ายได้ด้วย  
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13. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีกรณีการชดเชยส่วนต่างจากการรับซ้ือน้ํามันปาล์มดิบของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2561 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ดังน้ี  
   1. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 จากเดิมที่กําหนดให้การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอทําความตกลงกับ กค. และสํานักงบประมาณ (สงป.)  เพ่ือปรับลดเงิน
รายได้นําส่งเข้ารัฐหรือเป็นรายจ่ายเพ่ือสังคม (Public Service Account : PSA) ในกรณีส่วนต่างระหว่างต้นทุนการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้นํ้ามันปาล์มดิบเป็นเช้ือเพลิงกับรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า จํานวน 829 ล้านบาท แก้ไข
เป็น ให้กระทรวงพลังงาน (พน.) ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรืองบกลาง  รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือชดเชยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนต่างระหว่างต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้นํ้ามันปาล์ม
ดิบเป็นเช้ือเพลิงกับรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า จํานวน 829 ล้านบาท ให้แก่ กฟผ. โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของมาตรา 27 หรือมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ต่อไป 
   2. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 18 มิถุนายน 2562 
จากเดิมที่กําหนดให้ กฟผ. ขอทําความตกลงกับ กค. และสํานักงบประมาณ (สงป.)  เพ่ือบันทึกบัญชีเป็นรายจ่ายเพ่ือ
สังคม (PSA)  แก้ไขเป็นให้ พน. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรืองบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือชดเชยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนต่างระหว่างต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้นํ้ามันปาล์ม
ดิบเป็นเช้ือเพลิงกับรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า ประมาณ 1,200 ล้านบาท  ให้แก่ กฟผ. โดยถือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติของมาตรา 27 หรือมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ต่อไป  
     โดยให้กระทรวงพลังงานเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ือชดเชยส่วนต่างระหว่าง
ต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้นํ้ามันปาล์มดิบเป็นเช้ือเพลิงกับรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า กรอบวงเงิน 
2,029,000,000 บาท แทนการปรับลดเงินรายได้นําส่งเข้ารัฐ หรือการบันทึกบัญชีเป็นรายจ่ายเพ่ือสังคม (PSA) โดย
ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถส่งผ่านไปยังค่าไฟผันแปร (Ft) ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้เดิม ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งน้ี ให้กระทรวงพลังงานจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามผล
การดําเนินการตามมาตรการฯ เพ่ือเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสม  
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ   
   รวมท้ัง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 
เพ่ิมเติมในส่วนที่อนุมัติให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือชดเชยส่วนต่างดังกล่าวให้กระทรวง
พาณิชย์ กรอบวงเงิน 525,000,000 บาท ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เบิกจ่ายงบประมาณให้กับ กฟผ. แล้ว จํานวน 
88,089,953.44 บาท โดยแก้ไขเป็นให้กระทรวงพลังงานเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เหลือ เพ่ือให้การ
จัดสรรงบประมาณตรงตามภารกิจของหน่วยงานและสอดคล้องกับข้อเสนอของกระทรวงการคลังในครั้งน้ี ทั้งน้ี 
กระทรวงพลังงานจะต้องคํานึงถึงความครอบคลุมงบประมาณ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการของ 
กฟผ. ด้วย เพ่ือมิให้เป็นภาระต่อภาพรวมของงบประมาณภาครัฐ โดยการดําเนินการภายใต้มาตรการดังกล่าวจะต้อง
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายให้ถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใส คุ้มค่า ความประหยัด ไม่ซ้ําซ้อน โดยพิจารณา
ความเป็นธรรมในสังคม และความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐต่อประโยชน์ส่วนรวมท่ีจะเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยง
และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ ตลอดจนในโอกาสต่อไป กรณีมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐใดดําเนิน
โครงการท่ีรัฐจะต้องรับภาระชดเชยค่าใช้จ่าย หรือมีการสูญเสียรายได้จากการดําเนินการน้ัน จะต้องดําเนินการเท่าที่
จําเป็น มีความถูกต้องอย่างชัดเจนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่จะ
ส่งผลต่อภาระงบประมาณ หรือภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 ต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ     
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14. เรื่อง ขออนุมัติให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้กรมการขนส่งทางบกใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
ดําเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปเเบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง ขออนุมัติให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้กรมการขนส่งทางบกใช้
ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือดําเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของจังหวัดเชียงราย  
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอแล้วมีมติ ดังน้ี  

1. อนุมัติให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้กรมการขนส่งทางบกใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือดําเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  โดยใช้ที่ดินถาวร  ไม่มีกําหนด
ระยะเวลา 
  2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม) กระทรวงคมนาคม  
(กรมการขนส่งทางบก) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เร่งรัดพิจารณาเกี่ยวกับกรณีที่กรมการขนส่งทางบกขอยกเว้น
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการฯ ตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสําคัญ ทั้งน้ี ควรคํานึงถึงผลกระทบต่อต้นทุนที่ใช้ในการคํานวณ
ความคุ้มค่าของโครงการฯ รวมถึงผลวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อรูปแบบและแผนงานการดําเนินโครงการฯ ด้วย 
  3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. คณะรัฐมนตรีมีมติ (17 เมษายน 2555) อนุมัติในหลักการให้กรมการขนส่งทางบกดําเนิน
โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ซึ่งต้ังอยู่บริเวณด่านพรมแดนเชียงของ  
บริเวณสะพานมิตรภาพไทย – ลาว  แห่งที่ 4 โดยมีพ้ืนที่ของโครงการฯ บางส่วนเป็นที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จํานวน 
206 ไร่ 1 งาน 57.6 ตารางวา โดยเอกชนจะร่วมลงทุนโครงการฯ ในรูปแบบ PPP Net Cost ในส่วนของอุปกรณ์
ขนถ่ายสินค้า  อุปกรณ์สํานักงาน  และระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์  และจะต้องส่งมอบกรรมสิทธ์ิ
ในทรัพย์สินที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนให้กับกรมการขนส่งทางบกเมื่อสิ้นระยะเวลาสัมปทาน 15 ปี 
  2. กรมการขนส่งทางบกได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ถูกเวนคืน
ที่ดินเพื่อการยินยอมให้ใช้พื้นที่  จํานวน 779,760,400 บาท โดยเกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดิน
และเกษตรกรผู้ถือครองที่ดิน  ได้ย่ืนสละสิทธิ์ในที่ดินหรือได้ทําหนังสือยินยอมแล้วครบทุกรายในปี 2560 จึงได้ย่ืน
คําขออนุญาตใช้ที่ดินดังกล่าวต่อสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ตามระเบียบ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอ่ืน ๆ  ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536 
ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงรายในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติ
เห็นชอบให้กรมการขนส่งทางบกใช้ที่ดินฯ เพื่อดําเนินโครงการฯ โดยไม่เรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์
ที่ดินแต่ยังไม่ได้เสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาต ต่อมา กรมการขนส่งทางบกได้มี
หนังสือแจ้งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงรายให้ทราบถึงการเข้าใช้พ้ืนที่ของผู้รับจ้างเพ่ือดําเนินการก่อสร้าง
โครงการฯ (เป็นการเข้าใช้พื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินโดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) 
  3. ต่อมา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไข  ในการขอและการพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560  โดยอาศัยอํานาจตามคําสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ  ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 แต่โดยที่กรมการขนส่งทางบก
ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินโดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูป
ที่ดินว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินในเขต
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ปฏิรูปที่ดิน  จึงต้องดําเนินการขอความยินยอมหรือขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินฯ อีกครั้งเม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 
2561 ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 2 (3) (ก) ซึ่งกําหนดให้การขอความยินยอมหรือขออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินฯ ต้อง
เป็นโครงการของรัฐ  ซึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมของประเทศด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ 
  4. โดยท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  โดยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งรัดพิจารณาเก่ียวกับกรณีที่กรมการขนส่งทางบกขอ
ยกเว้นค่าตอบแทนฯ ของโครงการฯ ให้เกิดความชัดเจนให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนและกรมการขนส่งทางบกได้มี
หนังสือถึงสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ยืนยันการของดเว้นค่าตอบแทนฯ 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  และไม่ให้ต้นทุนที่ใช้
ในการคํานวณความคุ้มค่าของโครงการฯ เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งจะส่งผลต่อกระทบต่อแผนการดําเนินโครงการฯ 
ต่อมา  ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบการขอรับความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อม
เห็นชอบให้เก็บค่าตอบแทนฯ ตามข้อ 9 (3) ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขในการใช้และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2561 เน่ืองจาก
ระเบียบดังกล่าวไม่มีบทยกเว้นการเรียกเก็บค่าตอบแทนฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
พิจารณาต่อไป 

 5. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 
2562 ได้พิจารณาประเด็นที่กรมการขนส่งทางบกขอรับความยินยอมหรือขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินฯ เพ่ือดําเนิน
โครงการฯ แล้ว มีมติอนุมัติให้นําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ ดินเพื่อ
เกษตรกรรมจะพิจารณาให้ความยินยอม หรืออนุญาตให้กรมการขนส่งทางบกใช้ที่ดินฯ เพื่อดําเนินโครงการฯ 
และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์  พิจารณาหลักเกณฑ์การกําหนด
ค่าตอบแทนฯ ตามระเบียบฯ และนําเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมพิจารณาภายหลังจาก
คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมการขนส่งทางบกใช้ที่ดินฯ เพ่ือดําเนินโครงการฯ แล้ว  เน่ืองจากเห็นว่า  ประเด็น
ค่าตอบแทนฯ ควรมีการทบทวนอีกคร้ัง 

 6. กระทรวงคมนาคม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย  สํานักงบประมาณ  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และประธาน
กรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพิจารณาแล้วเห็นชอบ/ไม่มีข้อขัดข้องตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ  และมีความเห็นเพิ่มเติมให้เร่งรัดการพิจารณาเก่ียวกับค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องให้เกิดความชัดเจนโดยเร็ว  เพ่ือให้การดําเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนงาน  และเพ่ือให้
กรมการขนส่งทางบกสามารถจัดเตรียมแผนบริหารงบประมาณสําหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ นอกจากน้ี  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นว่า  โครงการดังกล่าวไม่เข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการ
หรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติและ
แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่ 24 เมษายน 2555 อย่างไรก็ตามพื้นที่
ดังกล่าวยังมีสถานะเป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช 2484 ดังนั้น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องด้วย 
 
15. เรื่อง  การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ดังน้ี 
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  1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  ตามอัตราการเรียกเก็บค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้เหลือในอัตราร้อยละ 0.01 
ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
  2. อนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ  ตามประมวลกฎหมายท่ีดินสําหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ในการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พิจารณา  โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้มีแผนงานในการดําเนินการจัดที่ดิน  ซึ่ง   
ส.ป.ก. ได้จัดซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดินเอกชนเพ่ือให้เกษตรกรมีที่ดินทํากินโดยการเช่าซื้อ เมื่อเกษตรกรได้ชําระค่าเช่า
ซื้อครบถ้วน ส.ป.ก.  จะดําเนินการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่เกษตรกร  โดยการโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินให้เกษตรกรดังกล่าว
จะต้องมีการชําระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามที่กรมที่ดินกําหนด โดย ส.ป.ก. จะได้รับ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ส่วนเกษตรกร
ไม่ได้รับการยกเว้นและต้องชําระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ ซึ่งเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดินส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไม่สามารถชําระค่าธรรมเนียมได้ ส.ป.ก. จึงเสนอมาตรการในการลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้เหลือในอัตราร้อยละ 0.01 ตามราคาประเมินทุนทรัพย์  จากปกติ
จะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1 ตามราคาประเมินทุนทรัพย์  ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47  (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ข้อ 2 (7) (ฎ) และดําเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 
  2. ปัจจุบัน  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียม จดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ  ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  สําหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม  ได้สิ้นสุดลงต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า  มาตรการลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมฯ ตามประกาศดังกล่าวยังมีความจําเป็นต่อการดําเนินการของ ส.ป.ก. จึงขอขยายกําหนดเวลาใช้บังคับ
ออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพ่ือเป็นการลดภาระในการชําระค่าธรรมเนียมฯ  ให้แก่เกษตรกรที่ยังมิได้
โอนกรรมสิทธ์ิและสนับสนุนการดําเนินงานของ ส.ป.ก. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปที่ดิน 
  3. โดยที่การลดหย่อนค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษ  เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือความม่ันคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ  กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ โดยเห็นควรให้ตัดการอ้างข้อ 2 (7) (ฎ) แห่ง
กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ 2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ 2497 ออก 
และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ  โดยเห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดําเนินการแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานในระยะยาวเพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้ก่อนที่จะครบกําหนดเวลาที่ระบุในประกาศ
กระทรวงมหาดไทยที่จะขยายออกไป 
 
16. เรื่อง รายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจําปี 
2561 (อว.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
เสนอรายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ประจําปี 2561 ที่
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (คณะ
กรรมการฯ) ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 แล้ว โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
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  1. การดําเนินการตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการฯ 
และสถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้ดําเนินการจัดทํากฎหมายลําดับรอง
ประกอบการใช้บังคับการสรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการรับแจ้งและรับคําขอ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และทยอยจัดทําระบบการให้บริการแบบออนไลน์ควบคู่ไปกับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ และมีการประกาศนโยบาย
การกํากับดูแลและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนางานด้าน
การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปอย่างชัดเจนย่ิงขึ้น 
  2. ข้อมูลการดําเนินการในปีงบประมาณ 2561 มีการจดแจ้งสถานที่ดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 297 แห่ง จาก 56 องค์กร มีผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ จํานวน 7,799 คน มีการใช้สัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์หลากหลายชนิด เช่น หนู ไก่ ยุง เป็นต้น โดยในช่วงปี 2561 มีการใช้สัตว์มากกว่า 
1,000,000 ตัว ซึ่งมาจากแหล่งผลิตสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  3. ปัญหาและอุปสรรคในปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องยังไม่สามารถบังคับใช้
กฎหมายตามพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ได้โดยสมบูรณ์เน่ืองจากกฎกระทรวงสําคัญที่
จะต้องใช้ประกอบการบังคับใช้กฎหมายน้ันยังรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา นอกจากน้ี จากการดําเนินการ
และรวบรวมข้อมูลพบว่าสถานที่ดําเนินการต่อสัตว์มีจํานวนมากแต่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐาน มีสัตวแพทย์ไม่เพียงพอ 
และสัตว์ทดลองยังมีปัญหาในด้านคุณภาพ ชนิด และปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ งานวิจัยที่จะนําไปสู่
นวัตกรรมยังมีน้อย อีกทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการกํากับดูแลยังขาดความเข้มแข็งและบุคลากรที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ 
  4. การพัฒนาการดําเนินการในระยะต่อไป ประเด็นสําคัญที่ต้องเร่งพัฒนาเพ่ือให้รองรับต่อการ
พัฒนาประเทศ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพของสัตว์ทดลอง การส่งเสริมการผลิตสัตว์ทดลองเพ่ือทดแทนการนําเข้า การ
สนับสนุนให้มีหน่วยงานกลางเพ่ือตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานพันธุกรรมและมาตรฐานสุขภาพ การพัฒนา
สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อ
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดําเนินการ (คกส.) และการสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานกลางที่กํากับ
ดูแลพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 
 
17. เรื่อง การพิจารณาความเหมาะสมของอัตราการเรียกเก็บเงินนําส่งจากสถาบันการเงิน   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอการพิจารณาความเหมาะสมของ
อัตราเรียกเก็บเงินนําส่งจากสถาบันการเงินให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยคงไว้ที่ร้อยละ 0.46 ต่อปี ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 (เรื่อง การดําเนินการตามพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่
กระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555) ที่กําหนดให้ กค. 
และ ธปท. พิจารณาความเหมาะสมของอัตราเรียกเก็บเงินนําส่งของ ธปท. โดยให้แจ้งความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรี
ทราบอย่างน้อยเป็นรายปี ซึ่ง กค. และ ธปท. ได้พิจารณาแล้วสรุปผลได้ ดังน้ี  
  1. การกําหนดให้สถาบันการเงินนําส่งเงินให้กับ ธปท. 
      ธปท. มีอํานาจเรียกให้สถาบันการเงินนําส่งเงิน เป็นอัตราร้อยละต่อปีของยอดเงินฝากถัวเฉล่ีย
ของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝากตามที่ ธปท. ประกาศกําหนด แต่เมื่อรวมอัตราดังกล่าวกับอัตราที่กําหนดให้
สถาบันการเงินนําส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากต้องไม่เกินร้อยละหน่ึงต่อปีของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับ
การคุ้มครองเงินฝากตามพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหน้ีเงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือ
การฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 และ ธปท. ยังได้ประกาศกําหนดอัตราเงินนําส่งที่สถาบัน
การเงินจะต้องนําส่งเงินให้แก่ ธปท. ในอัตราร้อยละ 0.46 ต่อปี ของ (1) ยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการ
คุ้มครอง และ (2) ยอดเงินที่ได้รับจากประชาชน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 (รายละเอียดตามประกาศ ธปท. ที่ 
สกส. 3/2555 เรื่อง การกําหนดอัตราเงินนําส่ง หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการส่งเงินนําส่ง และการนําส่งเงินเพ่ิมเข้า
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บัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2555) 
  2. การชําระคืนต้นเงินกู้ที่ กค. กู้ และยอดคงค้างต้นเงินกู้ FIDF1 และ FIDF3  
      ต้ังแต่พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหน้ีเงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือ
การฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้ (วันที่ 27 มกราคม 2555 – 31 กรกฎาคม 2562) 
ได้มีการชําระคืนต้นเงินกู้ที่ กค. กู้ ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือ
ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่
สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) เป็นจํานวน 304,389.68 ล้านบาท แต่ยังมียอดคงค้างต้นเงินกู้ FIDF1 และ FIDF3 อีก
จํานวนทั้งสิ้น 819,616.21 ล้านบาท ทั้งน้ี ในส่วนของเงินนําส่งจากสถาบันการเงินให้กับ ธปท. น้ัน ธปท. ได้นําเงิน
ดังกล่าวไปชําระต้นเงินกู้ ดอกเบ้ีย และค่าบริหารจัดการเก่ียวกับ FIDF1 และ FIDF3 เป็นจํานวนทั้งสิ้น 366,867.67 
ล้านบาท 
  3. การพิจารณาความเหมาะสมของอัตราเรียกเก็บเงินนําส่งจากสถาบันการเงินและประเมิน
ระยะเวลาในการชําระคืนเงินกู้ FIDF1 และ FIDF3 ตามความเห็นของ ธปท. ดังน้ี 

เรื่อง ความเห็น ของ ธปท. 
1.  อัตรา เรี ยก เ ก็บ เงิ น
นําส่ง 

เห็นควรให้คงอัตราเรียกเก็บเงินนําส่งจากสถาบันการเงิน ที่ร้อยละ 0.46 
ต่อปี สําหรับปี 2562 – 2563 เน่ืองจากภาระหน้ี FIDF1 และ FIDF3 ยังคง
เป็นภาระต่อระบบเศรษฐกิจการเงินในระดับสูง และเงินนําส่งจากสถาบัน
การเงินยังเป็นแหล่งเงินสําคัญในการลดต้นเงินและชําระดอกเบ้ีย หากปรับลด
อัตราเรียกเก็บเงินนําส่งจะส่งผลกระทบต่อการลดภาระหน้ี ซึ่งปัจจุบันฐานเงิน
ฝากสําหรับคํานวณเงินนําส่งยังมีความเส่ียงที่จะขยายตัวไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กําหนดไว้

2. ระยะเวลาการชําระหนี้ 
FIDF1 และ FIDF3 

คาดว่าจะใช้ระยะเวลาการชําระหนี้ FIDF1 และ FIDF3 เสร็จสิ้นภายในปี 
2574 โดยมีสมมติฐานและศักยภาพในการชําระเงินจากแหล่งต่าง ๆ ดังน้ี 
(1) เงินนําส่งจากสถาบันการเงิน (แหล่งหลักในการชําระหน้ีต้นเงินกู้และ
ดอกเบ้ีย) โดยมีสมมติฐานอัตราการขยายตัวของฐานการคํานวณเงินนําส่งจาก
สถาบันการเงินอยู่ที่อัตราเฉล่ียร้อยละ 4 ต่อปี (ปี 2562 – 2574)  
(2) ประมาณการชําระหนี้จากแหล่งอ่ืน ๆ ได้แก่ เงินกําไรสุทธิของ ธปท. 
(ไม่มี เ งินนําส่ง เ น่ืองจากมีผลขาดทุนสะสมจํานวนสูง) เงินจากบัญชี
ผลประโยชน์ประจําปี (ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดการเงิน ซึ่งมีความผันผวนสูง 
และเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนฯ [ปีงบประมาณ 2563 กองทุนฯ จะนําส่ง
จํานวน 6,700 ล้านบาท ปีต่อ ๆ ไป คาดว่าจะนําส่งประมาณ 5,000 ล้านบาท 
ภายใต้ สมมติฐานที่กองทุนฯ ยังคงถือหุ้นธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)]  
(3) ประมาณการดอกเบ้ียจ่ายปีงบประมาณ 2563 – 2574 ประมาณ ปีละ 
30,000 ล้านบาท (ทยอยลดลงตามการชําระคืนต้นเงินกู้)

  
  4. ความเห็นของ กค. 
      ไม่ขัดข้องกับผลการพิจารณาของ ธปท. ที่เห็นควรให้คงอัตราเรียกเก็บเงินนําส่งจากสถาบัน
การเงินให้กับ ธปท. ไว้ที่ร้อยละ 0.46 ต่อปี เน่ืองจากยังคงมีความเหมาะสมภายใต้สมมติฐานอัตราการขยายตัวของ
ฐานเงินฝากที่อาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและการเงินทั้งในประเทศและตลาดการเงิน
โลก และเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 (เรื่อง การดําเนินการตามพระราชกําหนด
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ปรับปรุงการบริหารหน้ีเงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
พ.ศ. 2555) ดังน้ัน กค. จึงเห็นควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบการคงอัตราเรียกเก็บเงินนําส่งจากสถาบันการเงิน
ให้กับ ธปท. ไวที่ร้อยละ 0.46 ต่อปี 
 
18. เรื่อง รายงานผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน (เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมกรณีกล่าวอ้าง
ว่า เจ้าหน้าที่ทหารซ้อมทรมานบุคคลผู้ต้องสงสัยในระหว่างถูกควบคุมตัว) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ี
เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน (เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมกรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ทหารซ้อมทรมานบุคคลผู้ต้องสงสัยในระหว่างถูกควบคุมตัว) ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติรับทราบต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ยธ. รายงานว่า ยธ. โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือหารือแนวทางการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 พร้อมทั้งได้ประมวล
แนวทางในการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม. กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทหารซ้อมทรมานบุคคลผู้ต้องสงสัย
ในระหว่างควบคุมตัวเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี สรุปได้ดังน้ี  

ข้อเสนอแนะ กสม. สรุปผลการพจิารณา 
1. ครม. ควรสร้างกลไกภายในประเทศเพ่ือประกัน
สิทธิของบุคคลตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและ
การประติบัติ  หรือการลงโทษอื่นที่ โหดร้ายไร้
มนุษยธรรม หรือที่ยํ่ายีศักด์ิศรีให้เป็นรูปธรรมย่ิงขึ้น
โดย ครม. ควรเร่งรัดการจัดทําร่างกฎหมายเพ่ืออนุ
วัติการตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการ
ประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
หรือที่ยํ่ายีศักด์ิศรี เสนอต่อรัฐสภาพิจารณา 

1. ยธ .  ร่วมกับหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องได้ยกร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... และสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบรับหลักการของ
ร่างพระราชบัญญัติฯ เรียบร้อยแล้ว แต่เน่ืองจาก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้หมดวาระลง จึงทําให้ไม่
สามารถพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ ส่งผลให้
ร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นร่างกฎหมายที่ค้างการ
พิจารณาอยู่ในช้ันรัฐสภา ต่อมาเมื่อมีการแต่งต้ัง
รัฐบาลชุดใหม่ ยธ. ได้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติฯ 
แก่ ครม. แล้ว และ ครม. ได้เสนอไปยังประธาน
รฐัสภาด้วยแล้ว

2. ให้ ยธ . เร่งกําหนดมาตรการป้องกันการถูก
กระทําทรมาน 

2. ยธ. ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการเร่ืองราวร้อง
ทุกข์กรณีถูกกระทําทรมานและถูกบังคับให้หาย
สาบสูญตามคําสั่ง นร ที่ 131/60 ลว. 23 พ.ค. 60 
และคําสั่ง นร ที่ 198/60 ลว. 18 ส.ค. 60 โดยมี
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุ ติธรรมเป็นประธาน
กรรมการ และมีหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ เพ่ือทําหน้าที่กําหนดมาตรการ
ป้องกัน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การติดตาม
ตรวจสอบกรณีต่าง ๆ และการเยียวยาผู้เสียหาย 
จากการถูกกระทําทรมานและถูกบังคับให้หาย
สาบสูญและได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการขึ้น 4 คณะ 
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ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบกรณีการ
กระทําทรมานแล้วเสร็จ จํานวน 53 ราย ไม่ปรากฏ
ว่ามีการกระทําทรมานตามที่กล่าวอ้าง สําหรับกรณี
การติดตามตรวจสอบตามบัญชีรายช่ือบุคคลหาย
สาบสูญของคณะทํางานสหประชาชาติว่าด้วยการ
สาบสูญโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจ จํานวน 86 
รายน้ัน คณะกรรมการฯ ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบและ
ร วบ ร วมข้ อ มู ล  พร้ อ มทั้ ง ไ ด้ ส่ ง ข้ อ มู ล ไ ป ยั ง
คณะทํางานสหประชาชาติฯ แล้วจํานวน 11 ราย ซึ่ง
ไม่ปรากฏว่ามีการถูกบังคับให้หายสาบสูญ สําหรับ
อีก 75 ราย อยู่ระหว่างเร่งรัดรวบรวมข้อมูลและ
จัดทําคําแปลเพ่ือส่งไปยังคณะทํางานฯ ต่อไป เมื่อ
รัฐบาลได้หมดวาระลงและพลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีส่งผลให้คําสั่ง นร ที่ 
131/60 และคําสั่ง นร ที่ 198/60 สิ้นสภาพ ดังน้ัน 
เพ่ือให้การดําเนินการของคณะกรรมการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทําทรมานและถูก
บังคับให้หายสาบสูญเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ยธ. จะได้
มีหนังสือกราบเ รียนนายกรัฐมนตรี เ พ่ือโปรด
พิจารณาลงนามในคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ใน
โอกาสต่อไป

 
19. เรื่อง รายงานสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชน [กรณีกรมวิชาการเกษตรดําเนินการต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายพาราควอต 
(paraquat) ซ่ึงเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่รอผลการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายท่ีอาจจะ
ประกาศห้ามใช้] 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมตลอดท้ังการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใด ๆ เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลกัสิทธิมนุษยชน [กรณีกรมวิชาการเกษตรดําเนินการต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พา
ราควอต (paraquat) ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่รอผลการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่อาจจะ
ประกาศห้ามใช้] ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และแจ้งให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบต่อไป 
 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. สธ. รายงานว่า ได้จัดประชุมหารือร่วมกับ กษ. อก. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 
2562 สรุปผลการพิจารณาได้ว่า ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2562 กําหนดให้ สธ. เฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาผลจากการใช้วัตถุ
อันตรายพาราควอต (paraquat) ไกลโฟเสต (Glyphosate) และคลอร์ไพรีฟอส (Chlorpyriphos) จากข้อมูล
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พิษวิทยาจากต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลจากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค พบว่า 
ทําให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเกษตรกร โดยผลจากการตรวจระดับเอนไซม์อะซีติลโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของ
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทั่วประเทศ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2562 พบว่า ในแต่ละ
ปีเกษตรกรประมาณร้อยละ 30 ของผู้ได้รับการตรวจมีระดับเอนไซม์ที่แสดงให้เห็นว่ามีการสัมผัสสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชสูงกว่าคนทั่วไป และอยู่ในระดับเสี่ยงต่อสุขภาพ นอกจากน้ันสัดส่วนของเกษตรกรที่มีความเส่ียงจะเจ็บป่วย
จากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชยังมีแนวโน้มสูงขึ้นและสถานการณ์เจ็บป่วยจากพิษสารกําจัดศัตรูพืชที่รายงานสถานการณ์
โรคของ สธ. จากหน่วยบริการทั่วประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2562 พบว่า มีอุบัติการณ์ระหว่าง 8.9 – 17.12 
รายต่อแสนประชากร หรือ ประชาชนประมาณ 10,000 รายต่อปี ซึ่งเมื่อทําการวิเคราะห์ประวัติการเจ็บป่วยโดย
ละเอียดพบว่า ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีมักจะเจ็บป่วยจากการฉีดพ่นพาราควอต (paraquat) จากการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่า มีการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในช่วงเวลาที่มีการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าในไร่อ้อยหรือในนาข้าวเป็น
จํานวนมากแสดงให้เห็นว่าการใช้ยาฆ่าหญ้าทางการเกษตรมีผลต่อการเจ็บป่วยของประชาชนทั้งในส่วนของเกษตรกร
ผู้ใช้ ผู้สัมผัสและผู้บริโภคอาหารที่มีการปนเป้ือนวัตถุอันตรายดังกล่าว รวมทั้งข้อมูลงานวิจัยของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่พบสารพาราควอตในข้ีเทาทารกแรกเกิด ซึ่งจะมีผลต่อการถูกทําลายของต่อมไร้ท่อใน
ลูกอัณฑะทําให้มีอสุจิลดลง และต่อมไทรอยด์ทําให้มีภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ตํ่าที่ทําให้เกิดปัญญาอ่อน ซึ่งส่งผลต่อ
พัฒนาการและภาวะการเจริญเติบโตของเด็กในอนาคต 
  2. สธ . เห็นว่า การใช้วัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต (paraquat) ไกลโฟเสต 
(Glyphosate) และคลอร์ไพรีฟอส (Chlorpyriphos) เป็นการก่อให้เกิดโรคจากส่ิงแวดล้อมตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 จึงมีความจําเป็นที่จะต้องป้องกัน และควบคุม
โรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ จึงเห็นควรยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิด 
ทันที 
 
20. เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสทีส่ามของปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 – 2563 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2562 และแนวโน้ม                 
ปี 2562 – 2563 ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังน้ี  

1. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2562 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่สามของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 ปรับตัว

ดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า (%YOY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตร
มาสท่ีสามของปี 2562 ขยายตัวจากไตรมาสที่สองของปี 2562 ร้อยละ 0.1 (%QoQ_SA) รวม 9 เดือนแรกของปี 2562 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.5 

1.1 ด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวในเกณฑ์ดีของการบริโภคภาคเอกชน 
แ ล ะ ก า ร เ ร่ ง ตั ว ขึ้ น ข อ ง ก า ร ล ง ทุ น ภ า ค เ อ ก ช น  แ ล ะ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง รั ฐ บ า ล  ใ น ขณะที่ ป ริ ม าณ 
การส่งออกสินค้าลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า  
การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑ์ดีร้อยละ 4.2 ต่อเน่ืองจากการขยายตัวร้อยละ 4.6 ในไตรมาส 
ก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบ้ีย อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับตํ่ารวมทั้งการ
ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น ข อ ง ร า ค า สิ น ค้ า เ กษต ร  และก า ร ดํ า เ นิ น ม าต ร ก า ร ดู แ ล ผู้ มี ร า ย ไ ด้ น้ อ ย ขอ งภ าค รั ฐ  
การขยายตัวของการใช้จ่ ายภาคครัวเรือนในไตรมาสน้ี  สอดคล้องกับการขยายตัวต่อเน่ืองของเคร่ืองช้ี 
ด้านการใช้จ่ายสําคัญ ๆ โดยเฉพาะดัชนีปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน ดัชนีปริมาณการจําหน่ายนํ้ามันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 
และนํ้ามันดีเซล และดัชนีปริมาณการนําเข้าสินค้าหมวดสิ่งทอเคร่ืองนุ่งห่ม ซึ่งขยายตัวร้อยละ 8.3 ร้อยละ 4.7 และร้อยละ 
5.0 ตามลําดับ ในขณะที่ยอดขายรถยนต์น่ังส่วนบุคคลปรับตัวลดลงร้อยละ 6.5 ความเช่ือมั่นของผู้บริโภคเก่ียวกับภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 60.8 เทียบกับระดับ 64.8 ในไตรมาสก่อนหน้า การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล
ขยายตัวร้อยละ 1.8 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.1 ในไตรมาสก่อนหน้า อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวม
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ในไตรมาสน้ีอยู่ที่ร้อยละ 21.0 (สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 20.5 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) การลงทุนรวม เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 2.8 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.4                
เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการลงทุนในเครื่องมือเคร่ืองจักรที่ขยายตัวร้อยละ 
3.1 ในขณะที่การลงทุนในสิ่งก่อสร้างทรงตัว ส่วนการลงทุนภาครัฐเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.7 เร่งขึ้นจากการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 
ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 5.6 และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.8 สําหรับ
อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 21.6 เทียบกับอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 16.8 ในไตรมาส
ก่อนหน้า และร้อยละ 19.9 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

1.2 ด้านภาคต่างประเทศ  
1.2.1 การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 63,295 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทรงตัว เทียบกับการ

ลดลงร้อยละ 4.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 0.4 และราคาส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.4 กลุ่ม
สินค้าส่งออกที่มูลค่าขยายตัว เช่น นํ้าตาล (ร้อยละ 5.1) ช้ินส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ (ร้อยละ 0.3) รถกระบะและ
รถบรรทุก (ร้อยละ 0.5) รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 19.5) เครื่องปรับอากาศ (ร้อยละ 4.0) และผลไม้ (ร้อยละ 41.4) เป็น
ต้น กลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าลดลง เช่น ข้าว (ลดลงร้อยละ 35.1) มันสําปะหลัง (ลดลงร้อยละ 27.3) ยางพารา (ลดลง
ร้อยละ 3.9) แผงวงจรรวมและช้ินส่วน (ลดลงร้อยละ 8.4) เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ลดลงร้อยละ 7.2) ผลิตภัณฑ์ยาง 
(ลดลงร้อยละ 14.2) รถยนต์น่ัง (ลดลงร้อยละ 4.4) ช้ินส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ลดลงร้อยละ 10.6) ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ 29.3) และเคมีภัณฑ์ (ลดลงร้อยละ 18.8) เป็นต้น 

1.2.2 การนํ า เข้ าสิ นค้ า  มี มู ลค่ า  5 5 ,3 33  ล้ านดอลลาร์  สรอ .  ลดล ง 
ร้อยละ 6.8 (ปรับตัวลดลงต่อเน่ืองเป็นไตรมาสท่ีสาม) เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณ
การนําเข้าลดลงร้อยละ 6.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นการลดลงของปริมาณการนําเข้าใน
หมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางร้อยละ 3.8 สอดคล้องกับการลดลงของการส่งออก ขณะที่ราคานําเข้าปรับตัวลดลง              
ร้อยละ 0.2 เทียบกับการลดลงร้อยละ 0.1 ในไตรมาสก่อนหน้า 

  1.3 ด้านการผลิต การผลิตสาขาเกษตรกรรมกลับมาขยายตัว การผลิตสาขาท่ีพักแรม
และบริการด้านอาหารขยายตัวเร่งขึ้น การผลิตสาขาการขนส่งและสถานที่ เ ก็บสินค้าขยายตัวต่อเน่ือง  
ในขณะที่การผลิตสาขาการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมฯ สาขาก่อสร้าง และสาขาไฟฟ้า ก๊าซฯ  
ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนสาขาอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงต่อเน่ือง โดยสาขาเกษตรกรรม  
การป่าไม้ และการประมง ขยายตัวร้อยละ 1.5 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 1.3 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับ
การเพ่ิมขึ้นของดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรร้อยละ 1.1 โดยผลผลิตสินค้าเกษตรสําคัญที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา (ร้อยละ 
5.9) มันสําปะหลัง (ร้อยละ 6.9) และปาล์มนํ้ามัน (ร้อยละ 10.8) เป็นต้น ส่วนผลผลิตพืชเกษตรสําคัญที่ลดลง เช่น 
ข้าวเปลือก (ลดลงร้อยละ 6.3) และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ลดลงร้อยละ 5.2) เป็นต้น ด้านหมวดประมงขยายตัวร้อยละ 5.1 
ในขณะที่หมวดปศุสัตว์ลดลงร้อยละ 1.0 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.4 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.1 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า และเป็นการเพ่ิมขึ้นเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือก (ร้อยละ 9.9) ราคาสุกร 
(ร้อยละ 15.9) และราคากลุ่มไม้ผล (ร้อยละ 5.7) เป็นต้น การเพ่ิมขึ้นของทั้งดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาสินค้า
เกษตร ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.5 สาขาการผลิตอุตสาหกรรม ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.5 
ต่อเน่ืองจากการลดลงร้อยละ 0.2 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการลดลงของการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและมาตรการกีดกันทางการค้า โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีมีสัดส่วนการส่งออกในช่วง
ร้อยละ 30 – 60 และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลง
ร้อยละ 5.9  และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อย
ละ 30) ลดลงร้อยละ 2.3 อัตราการใช้กําลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 65.0 ลดลงจากร้อยละ 65.6 ในไตรมาสก่อนหน้า 
และร้อยละ 68.7 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ที่ลดลง เช่น การผลิตยานยนต์ (ลดลง
ร้อยละ 6.3) การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ 7.4) และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ (ลดลงร้อยละ 18.2) เป็นต้น 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น การต้ม การกลั่น และการผสมสุรา (ร้อยละ 36.1) การผลิตพลาสติก
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และยาง (ร้อยละ 3.8) และการผลิตสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง (ร้อยละ 10.3) เป็นต้น สาขาที่
พักแรมและบริการด้านอาหาร ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 6.6 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.7 ในไตรมาสก่อนหน้า 
ตามการขยายตัวในเกณฑ์สูงของจํานวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศ โดยในไตรมาสน้ีมีจํานวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศ 
9.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่งผลให้ในไตรมาสน้ีมี
รายรับรวมจากการท่องเท่ียว 738.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.9 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ประกอบด้วย (1) รายรับจากนักท่องเท่ียวต่างประเทศ 476.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 โดยรายรับจาก
นักท่องเที่ยวจากประเทศสําคัญที่ยังขยายตัวสูงประกอบด้วย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน เป็นต้น และ (2) 
รายรับจากนักท่องเท่ียวชาวไทย 261.8 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.0 อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 64.08 ลดลง
จากร้อยละ 69.83 ในไตรมาสก่อนหน้า และลดลงจากร้อยละ 65.38 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาขาการขนส่งและ
สถานที่เก็บสินค้า ขยายตัวร้อยละ 2.5 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวเร่งขึ้น
ของบริการขนส่งผู้โดยสาร เป็นสําคัญ โดยบริการขนส่งทางบกและท่อลําเลียงขยายตัวร้อยละ 4.2 เร่งขึ้นจากการขยายตัว
ร้อยละ 3.8 ในไตรมาสก่อนหน้า และบริการขนส่งทางอากาศขยายตัวร้อยละ 2.5 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.2  
ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะท่ีบริการขนส่งทางนํ้าลดลงร้อยละ 3.0 ส่วนบริการสนับสนุนการขนส่งและบริการไปรษณีย์
ขยายตัวต่อเน่ืองร้อยละ 3.9 และร้อยละ 1.6 ตามลําดับ 

1.4 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับตํ่าที่ร้อยละ 
1 .1  อั ตรา เ งิ น เ ฟ้ อทั่ ว ไปเฉลี่ ยอ ยู่ ที่ ร้ อยละ  0 .6 บัญชี เ ดิ นสะพั ดเ กิ นดุ ล  9 .1 พั นล้ านดอลลาร์  สรอ .  
(2.8 แสนล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของ GDP เงินทุนสํารองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 อยู่ที่ 
220.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. และหน้ีสาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 มีมูลค่าทั้งสิ้น 6,902 พันล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 40.9 ของ GDP 

2. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2562 
เศรษฐกิจไทยปี  2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6 โดยมูลค่ าการส่ งออกสินค้ า 

จะลดลงร้อยละ 2.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.3 และร้อยละ 2.7 ตามลําดับ อัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 0.8 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.2 ของ GDP 

3. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2563 
เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7 – 3.7 โดยมีแรงสนับสนุนสําคัญประกอบด้วย 

(1) แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจของอุปสงค์ภายในประเทศทั้งในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการลงทุน
ภาครัฐและเอกชน (2) การปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ของการส่งออกภายใต้แนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจ
โลก และการปรับตัวของภาคการส่งออกต่อมาตรการกีดกันทางการค้าที่จะมีความชัดเจนมากข้ึน (3) การดําเนิน
มาตรการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของภาครัฐ และ (4) การปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเท่ียว ทั้งน้ี คาดว่ามูลค่าการส่งออก
สินค้าจะขยายตัวร้อยละ 2.3 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.7 และร้อยละ 4.8 ตามลําดับ 
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียอยู่ในช่วงร้อยละ 0.5 – 1.5 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.6 ของ GDP โดยรายละเอียดของ
การประมาณการเศรษฐกิจในปี 2563 ในด้านต่าง ๆ มีดังน้ี 

3.1 การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค การใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคและบริโภคภาคเอกชน 
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.7 ชะลอลงจากร้อยละ 4.3 ในปี 2562 โดยเป็นการชะลอตัวจากฐานการขยายตัวสูง
โดยเฉพาะในช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 ซึ่งการบริโภคในหมวดสินค้าคงทนประเภทรถยนต์ที่มีการขยายตัวสูง อย่างไรก็
ตาม การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบ้ีย อัตราเงินเฟ้อ และ
อัตราการว่างงานท่ีอยู่ในระดับตํ่า และการดําเนินนโยบายของภาครัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร การใช้
จ่ายเพื่อการอุปโภคภาครัฐบาล คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.2 ในปี 2562 สอดคล้องกับกรอบ
วงเงินงบรายจ่ายประจําภายใต้งบประมาณประจําปีงบประมาณ 2563 ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.9 จากปีงบประมาณ 2562 

3.2 การลงทุนรวม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.8 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.7 ในปี 2562 โดย
คาดว่าการลงทุนภาครัฐ จะขยายตัวร้อยละ 6.5 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.3 ในปี 2562 สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบรายจ่าย
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ลงทุนภายใต้งบประมาณประจําปีงบประมาณ 2563 ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.9 จากปีงบประมาณ 2562 ส่วนการลงทุน
ภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.2 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.8 ในปี 2562 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยพ้ืนฐาน
ด้านการลงทุนที่อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งในด้านการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะมูลค่าการขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมท้ังการลงทุนภายใต้โครงการร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) และแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติเพ่ือลดผลกระทบจากมาตรการ 
กีดกันทางการค้าที่มีความรุนแรงมากข้ึนตลอดช่วงปี 2562 ภายใต้การดําเนินมาตรการสนับสนุนการลงทุน 
ของภาครัฐเพ่ือรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนที่มีความชัดเจนมากขึ้น 

3.3 มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.3 ปรับตัวดี
ขึ้ น จ า ก ก า ร ล ด ล ง ร้ อ ย ล ะ  2 . 0  ใ น ปี  2 5 6 2  โ ด ย ค า ด ว่ า ป ริ ม าณ ก า ร ส่ ง อ อ ก สิ น ค้ า จ ะ เ พ่ิ ม ขึ้ น 
ร้อยละ 2.4 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 2.3 ในปี 2562 ตามแนวโน้มการขยายตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ  
ของเศรษฐกิจและปริมาณการค้ าโลกและการปรับ ตัวของการ ส่งออกต่อมาตรการ กีด กันทางการ ค้า 
ที่มี แนวโ น้ม ชัดเจนมาก ข้ึน  เมื่ อรวมกับการส่ งออกบริการที่ ยั งมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี ต่อเ น่ือง 
จากครึ่งหลังของปี 2562 ตามแนวโน้มการขยายตัวเร่งขึ้นของรายรับและจํานวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศ คาดว่าจะ
ส่ ง ผ ล ใ ห้ ป ริ ม าณก า ร ส่ ง อ อกสิ น ค้ า แ ล ะบ ริ ก า ร เ พ่ิ ม ขึ้ น ร้ อ ย ล ะ  3 . 5  ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น จ า ก ก า ร ลดล ง 
ร้อยละ 1.4 ในปี 2562 

4. ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2562 และปี 2563 
การบริหารนโยบายเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2562 และปี 2563 ควรให้ความสําคัญกับ  
4.1 การขับเคลื่อนการส่งออกให้สามารถขยายตัวได้ไม่ ตํ่ากว่าร้อยละ 3.0 โดย 

ให้ความสํ าคัญกับ (1) การขับเคลื่ อนการส่ งออกสินค้ าที่ มี โอกาสได้รับประโยชน์จากมาตรการกีดกัน 
ทางการค้า (2) การให้ความช่วยเหลือผู้ ส่ งออกที่ ได้รับผลกระทบผ่านความเช่ือมโยงของห่วงโซ่การผลิต  
(3) การปฏิบัติตามกรอบกติกาการค้าโลก ข้อกําหนด และแนวทางปฏิบัติในประเทศคู่ค้า และ (4) การขยายความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการค้า โดยเฉพาะกับประเทศที่มีโอกาสใช้ประโยชน์จากการเบ่ียงเบนทิศทางทางการค้า  

4.2 การขับเคลื่อนภาคการท่องเท่ียวให้สามารถขยายตัวและสนับสนุนเศรษฐกิจใน
ภาพรวม ได้ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  โ ด ย ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ กั บก า ร เ จ า ะ ตล าดกลุ่ ม นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ร า ย ไ ด้ สู ง  
การกระจายตลาดนักท่ อง เที่ ยวใ ห้มี ความสมดุลมากขึ้ น  การ รักษาความปลอดภั ยของนักท่อง เที่ ยว  
การป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ (PM 2.5) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การอํานวยความสะดวก
และลดปั ญหาคว ามแอ อั ดของ นั กท่ อ ง เที่ ย ว  และการรณรงค์ ใ ห้ นั กท่ อ ง เที่ ย วช าว ไทยท่ อ ง เที่ ย ว 
ในประเทศมากขึ้น  

4.3 การรั กษาแร ง ขับ เ คลื่ อ นกา รขยาย ตั วทา ง เ ศ รษฐ กิ จจากกา ร ใช้ จ่ า ย 
และการลงทุนภาครัฐ โดยให้ความสําคัญกับ (1) การเตรียมโครงการให้มีความพร้อมต่อการเบิกจ่าย  
เมื่องบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 มีผลบังคับใช้ (2) การเร่งรัดอัตราเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ปีงบประมาณ 2563 ให้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 92.3 โดยงบประจํา และงบลงทุน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 98.0 และร้อยละ 70.0 
ตามลําดับ งบเหลื่อมปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 73.0 และงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80.0 (3) การเร่งรัดดําเนิน
โครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและการเบิกจ่ายจากโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง และ (4) การขับเคลื่อนโครงการ
ลงทุนที่มีความสําคัญและจําเป็นต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

4.4 การสร้างความเช่ือม่ันและสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน โดย (1) การ
ขับเคลื่อนการส่งออกเพ่ือเพ่ิมระดับการใช้กําลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (2) การผลักดันโครงการลงทุนที่ขอรับและ
ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนให้มีการลงทุนจริงโดยเร็ว (3) การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบ
จากมาตรการกีดกันทางการค้าเพ่ิมการใช้กําลังการผลิตและย้ายฐานการผลิตมาประเทศไทย โดยเฉพาะการดําเนินการ
ตามนโยบายการส่งเสริมการลงทุนและมาตรการรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus 
Package) ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (4) การขับเคลื่อนโครงการลงทุนของภาครัฐ และ                 
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(5) การเตรียมความพร้อมด้านกําลังแรงงานและคุณภาพแรงงาน  
4.5 การดูแลเกษตรกร กําลังแรงงาน ผู้มีรายได้น้อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

และเศรษฐกิจฐานราก 
 

ต่างประเทศ 
21. เรื่อง  การเสนออุทยานธรณีโคราชเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก  (UNESCO Global Geoparks)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนออุทยานธรณีโคราชสมัครเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลก
ของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) โดยส่งใบสมัครในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2562 และ
มอบหมายให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)  
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  ดําเนินการเสนออุทยานธรณีโคราชเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกต่อสํานัก
เลขาธิการยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ  
[ขั้นตอนการสมัครเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกกําหนดให้ผู้สมัครเสนอเอกสารประกอบการสมัครผ่าน
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ระหว่างวันที่                 
1 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2562]   
  รายละเอียดของอุทยานธรณีโคราช สรุปดังน้ี ข้อมูลทั่วไป : อุทยานธรณีโคราชครอบคลุมพ้ืนที่                
5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองนครราชสีมา  เฉลิมพระเกียรติ ขามทะเลสอ สูงเนิน และสีคิ้ว รวมเน้ือที่ทั้งสิ้นประมาณ 
3,167 ตารางกิโลเมตร ความเหมาะสมในการเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก : มีแหล่งธรณีวิทยา                 
แหล่งธรรมชาติ และแหล่งวัฒนธรรมในพ้ืนที่อุทยานธรณีโคราชจํานวน  35 แหล่ง ในจํานวนน้ีเป็นแหล่งธรณีวิทยาท่ี
มีคุณค่าระดับนานาชาติจํานวน 4 แหล่ง  คือ 1) แหล่งอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินสมัยไพลสโตซีนตอนต้นแห่งแรกของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความหลากหลายของชนิดและสีสัน  2) แหล่งไดโนเสาร์อิกัวโนดอนต์พันธ์ุใหม่ของโลก              
3 สกุล และ 3 ชนิด  รวมทั้งเต่าทะเลและจระเข้พันธ์ุใหม่ 1 สกุล 2 ชนิด  3) แหล่งฟอสซิลช้างดึกดําบรรพ์มากที่สุด
ในโลกที่พบถึง 10 สกุล จาก 55 สกุลที่พบทั่วโลก 4) แหล่งฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอายุ 200,000 ปีที่มีความ
หลากหลายชนิดที่สุด (15 ชนิด) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นอกจากน้ีอุทยานธรณีโคราชยังมีลักษณะภูมิประเทศ
เควสตา (Cuesta) หรือรูปอีโต้ที่มีการยกตัวของที่ราบสูงโคราช  โดยเส้นทางเขาเควสตามีระยะทาง 60 กิโลเมตร 
(ต้ังแต่จุดชมวิวเขายายเที่ยง-ปราสาทหินพนมวัน) โดยมีโบราณสถาน วัฒนธรรม วิถีชุมชน และความหลากหลายทาง
ชีวภาพจํานวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ความพร้อมของพ้ืนที่ : อุทยานธรณี
โคราชมีสถานะเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย และคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดต้ังอุทยาน
ธรณีพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ย่ืนความจํานงและใบสมัคร  เน่ืองจากมีความพร้อมในการเสนอเพ่ือรับรองให้เป็น
อุทยานธรณีโลกจากยูเนสโกท้ังในด้านวิชาการธรณีวิทยา ด้านศักยภาพ และองค์ประกอบตามท่ียูเนสโกกําหนด 
ประกอบกับการประเมินตนเองตามแนวทางของยูเนสโกของอุทยานธรณีโคราชได้ผ่านเกณฑ์กําหนดแล้ว โดยมีผลการ
ประเมิน ร้อยละ 84   
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอให้อุทยานธรณีโคราชเป็นสมาชิกอุทยาน
ธรณีโลกของยูเนสโก(UNESCO Global Geoparks) ตามความต้องการของจังหวัดนครราชสีมา และ                 
ให้คณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( ยู เนสโก )  
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  ดําเนินการเสนออุทยานธรณีโคราชเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกต่อ                 
สํานักเลขาธิการยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยส่งใบสมัครในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 
2562  ทั้งน้ี ประเทศที่เป็นสมาชิกของอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกจะต้องชําระค่าสมาชิกปีละ 1,500 ยูโร หรือ
ประมาณ 56,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการประเมินอุทยานธรณีโคราชในภาคสนามและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ
ประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกและเครือข่ายอุทยานธรณีในระดับภูมิภาคเชียแปซิฟิกด้วย  
  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ให้ ทส. รับเรื่องน้ีไปพิจารณาว่า การเสนอ
อุทยานธรณีโคราชเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) จะมีผลกระทบต่อการใช้
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ประโยชน์พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวในอนาคตหรือไม่ ทั้งน้ี ทส. ได้หารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น จังหวัดนครราชสีมา
และคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดต้ังอุทยานธรณีพิจารณาทบทวนการเสนอให้อุทยาน
ธรณีโคราชเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก สรุปได้ว่า การเสนออุทยานธรณีโคราชเป็นสมาชิกอุทยานธรณี
โลกของยูเนสโก  ไม่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดข้อจํากัดในการเข้าใช้ประโยชน์ บริหารจัดการหรือดําเนินการใดๆ  ใน
พ้ืนที่ดังกล่าวในอนาคตต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมท้ังประชาชนเจ้าของพ้ืนที่   
 
22. เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ว่า
ด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (MOU between The Ministry  of Higher 
Education, Science, Research and Innovation of the Kingdom of Thailand and The Ministry  
of Science  and ICT  of the Republic of  Korea  on Cooperation  in Science, Technology and 
Innovation)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง อว. แห่งราชอาณาจักรไทย และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ว่าด้วยความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว  ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจ ฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบาย
ของไทย ให้ อว. หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  เพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ในเรื่องน้ันๆ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  และมอบหมายให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม
ให้แก่ผู้ลงนาม ตามท่ี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ 
(บันทึกความเข้าใจ ฯ จะมีการลงนามในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 
25-26 พฤศจิกายน 2562 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี)  
  เดิมประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ได้มีการทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทย และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวางแผนอนาคตแห่งสาธารณรัฐเกาหลี  โดยได้มี
การลงนามเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559  ต่อมาทั้งสองฝ่ายได้มีการปรับเปลี่ยนช่ือหน่วยงานและขอบเขตความ
รับผิดชอบ จึงเห็นพ้องกันให้มีการปรับและทบทวนเอกสารบันทึกความเข้าใจดังกล่าว โดยสาระสําคัญส่วนใหญ่ไม่ได้มี
การเปล่ียนแปลง ทั้งน้ี มีการปรับในส่วนของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและปรับเพ่ิมสาขาความร่วมมือให้ครอบคลุมมาก
ย่ิงขึ้น  เช่น สาขาชีววิทยาศาสตร์  สารสนเทศทางปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหาร การบินและอวกาศ 
โดยจะมีการร่วมวิจัยและพัฒนา แลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ ผู้เช่ียวชาญและนักวิจัย  ร่วมจัดประชุม ฝึกอบรม 
สัมมนา การจัดพิมพ์และแสดงนิทรรศการของโครงการร่วม 
 
23. เรื่อง ร่างอนุสัญญาโลกว่าด้วยการรับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Global Convention on the 
Recognition of Qualifications concerning Higher Education)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างอนุสัญญาโลกว่าด้วยการรับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education) (ร่างอนุสัญญาฯ)  
และอนุมัติให้คณะผู้แทนไทยท่ีจะเข้าร่วมการประชุมเต็มคณะของการประชุมสมัยสามัญขององค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (ยูเนสโก) ครั้งที่ 40  [40th Session of The United Nations  
Educational, Scientific and Cultural  Organization’s (UNESCO) General Conference] ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 12-27 พฤศจิกายน 2562 ณ สํานักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ให้ความเห็นชอบต่อ
ร่างอนุสัญญาโลก ฯ ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ  
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(คาดว่าจะมีการให้ความเห็นชอบต่อร่างอนุสัญญาฯ  ในการประชุมสมัยสามัญ ฯ ครั้งที่  40 ระหว่างวันที่ 12-27 
พฤศจิกายน 2562 ณ สํานักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส) 
  สาระสําคัญร่างอนุสัญญาฯ  แบ่งออกเป็น 6 หมวด (25มาตรา) ประกอบด้วย หมวดที่ 1 นิยาม
ศัพท์ หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ หมวดที่ 3 หลักการพ้ืนฐานในการรับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หมวดที่ 4 ข้อผูกพันที่
รัฐภาคีมีต่ออนุสัญญาฯ  หมวดที่ 5 กรอบการนําอนุสัญญา ฯ ไปปฏิบัติและความร่วมมือ และหมวดที่ 6 บทส่งท้าย  
ทั้งน้ี  ร่างอนุสัญญาฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศ
และระหว่างภูมิภาคด้วยการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบุคลากรทั่วโลกในการเข้าถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในการรับรองคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือ
นําไปใช้ในการศึกษาต่อหรือเพ่ือการมีงานทํา รวมทั้งสนับสนุนโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ทุกคนซึ่งรวมถึงผู้ลี้ภัย
และผู้พลัดถิ่นด้วย  
 
24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล                
ค.ศ. 1989 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล 
ค.ศ. 1989 โดยขอต้ังข้อสงวนตามข้อ 30 (เอ) ในเรื่องขอบเขตการใช้บังคับให้อนุสัญญา ฯ ไม่ใช้บังคับบริเวณน่านนํ้า
ภายในของประเทศไทย  ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 5 (1) ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล 
พ.ศ. 2550  และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการย่ืนตราสาร  การภาคยานุวัติ (Instrument 
of Accession) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล ค.ศ. 1989 ต่อเลขาธิการองค์การทาง
ทะเลระหว่างประเทศ ตามข้อ 28 ของอนุสัญญาฯ ต่อไป  หลังจากที่รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ 
[คาดว่าจะมีการย่ืนตราสารภาคยานุวัติเพ่ือเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา ฯ ในช่วงการประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ครั้งที่ 
31 ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ระหว่างวันที่ 25 
พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) จะทําหน้าที่
หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว]   
  อนุสัญญา ฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือกู้ภัยโดยกําหนดหน้าที่ให้แก่ผู้ช่วยเหลือ
กู้ภัย เจ้าของเรือ และนายเรือ  และกําหนดมาตรการจูงใจเป็นเงินตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยเหลือกู้ภัย เพ่ือมุ่งหวังให้การ
ปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนําไปสู่ความสามารถในการลดความสูญเสียที่จะเกิดแก่ชีวิต 
ตลอดจนบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดแก่สิ่งแวดล้อมได้  ในส่วนของการดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ
อนุสัญญาฯ ประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550 เพ่ือวางหลักเกณฑ์
เก่ียวกับการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล การปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือกู้ภัยและสิทธิในการได้รับเงินตอบแทนของ 
ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักการของอนุสัญญาฯ  โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ประกาศใน                 
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 แล้ว  
  ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ฯ คือ การก่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ช่วย
เหลือกู้ภัยทางทะเลและจูงใจให้เกิดการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล ลดความเสียหายที่จะเกิดแก่เรือ ทรัพย์สิน บุคคลบน
เรือ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ระบบ
เศรษฐกิจ และยกระดับความน่าเช่ือถือต่อกฎหมายพาณิชนาวีของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาฯ  จะเป็นการเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ  ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนในการหา
เสียงเลือกต้ังคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)  อีกสมัยหน่ึงในช่วงการประชุมสมัชชาของ 
IMO เดือนพฤศจิกายน 2562   และจากการท่ีประเทศไทยมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล               
พ.ศ. 2550 ใช้บังคับอยู่และสอดคล้องกับข้อผูกพันตามอนุสัญญาฯ แล้ว  จึงสามารถดําเนินการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ฯ 
โดยไม่ต้องออกกฎหมายเพ่ือรองรับการเป็นภาคีของอนุสัญญาดังกล่าว อย่างไรก็ดี ประเทศไทยจะขอต้ังข้อสงวนตาม
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ข้อ 30 (เอ) ในเรื่องขอบเขตการใช้บังคับให้อนุสัญญา ฯ ไม่ใช้บังคับบริเวณน่านนํ้าภายในของประเทศไทย                 
(จะใช้บังคับต้ังแต่ทะเลอาณาเขตในระยะ 12 ไมล์ทะเลออกไปจากเส้นฐานเท่าน้ัน) เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 5 (1) 
ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550 ซึ่งสามารถกระทําได้ในขณะที่ย่ืนภาคยานุวัติสาร 
 
25. เรื่อง การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 3 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยสําหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา               
มินามาตะฯ สมัยที่ 3 และเห็นชอบต่อท่าทีของไทยสําหรับใช้ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 3 
หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขท่าทีของไทยฯ ที่มิใช่สาระสําคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้
เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ 
  การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 3 มีกําหนดพิจารณาวาระแรกเพ่ือรับรองรายงาน
และข้อตัดสินใจต่าง ๆ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 
  สาระสําคัญ 
  1. องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 3 รวม
ทั้งสิ้น 25 คน ประกอบด้วย (1) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยฯ (2) ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
คณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ (3) ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (4) ผู้แทนกระทรวง
อุตสาหกรรม (5) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (6) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ (7) ผู้แทนกระทรวงพลังงาน (8) 
ผู้แทนกระทรวงการคลัง และ (9) ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยด้วยแล้ว 
  2. ท่าทีของไทยสําหรับใช้ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 3 จะสนับสนุนการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามหลักการและจุดมุ่งหมายของอนุสัญญามินามาตะฯ ในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมจากการปลดปล่อยสู่บรรยากาศและการปล่อยสู่ดินหรือนํ้าของปรอทและสารประกอบปรอทจาก
กิจกรรมของมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ซึ่งในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 3 จะ
พิจารณา 6 ประเด็นหลัก ดังน้ี 1) ประเด็นด้านเทคนิควิชาการ  2)ประเด็นผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและ
สุขภาพ 3) ประเด็นกลไกสนับสนุนทางการเงิน 4) ประเด็นการเสริมสร้างขีดความสามารถ ความช่วยเหลือทางเทคนิค 
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 5) ประเด็นสนับสนุนการดําเนินงานของอนุสัญญามินามาตะฯ และ 6) ประเด็นอ่ืน ๆ   
 
26. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสํานักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลีและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสํานักงานส่งเสริม
การค้าและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก            
(สกพอ.)  ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวที่มิใช่สาระสําคัญหรือ
ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ สกพอ. สามารถพิจารณาดําเนินการภายใต้หลักการดังกล่าวข้างต้น โดยไม่
ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง พร้อมทั้งอนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวของฝ่ายไทย ตามท่ี สกพอ. เสนอ 
  สาระสําคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย 
  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง KOTRA และ สกพอ. มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
  1. การสร้างความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมระหว่าง สกพอ. กับ 
KOTRA เพ่ือส่งเสริมการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่างกัน พร้อมทั้ง
แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทันสมัย ตลอดจนให้การสนับสนุนกันอย่างใกล้ชิด 
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  2. การส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
ยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เกษตรกรรมขั้นสูง อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 
อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการแพทย์ รวมถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตลอดจนการวิจัย
และพัฒนา 
  ทั้งน้ี นายกรัฐมนตรีมีกําหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน – 
สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2562 และทั้งสองฝ่ายมีกําหนดลงนาม
บันทึกความเข้าใจฯ ระหว่าง สกพอ. กับ KOTRA ในโอกาสการพบหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี  ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี 
 
27. เรื่อง ขออนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ครั้งที่ 26 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง 
ครั้งที่ 26 และเห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ตามประเด็นในกรอบ
การหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ครั้งที่ 26 เพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินงานและ
ความร่วมมือเป็นไปตามพันธกรณีของความตกลงฯ ตามท่ี สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ เสนอ 
  สาระสําคัญ  
  กรอบการหารือดังกล่าว มีสาระสําคัญเก่ียวกับการดําเนินงานและความร่วมมือของคณะกรรมาธิการ
แม่นํ้าโขง ภายใต้พันธกรณีของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาลุ่มแม่นํ้าโขงอย่างย่ังยืน พ.ศ. 2538 ใน
ประเด็นสําคัญได้แก่ 1) แผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2563 – 2564   2) ยุทธศาสตร์การจัดการภัยแล้ง พ.ศ. 2563 
– 2568   3) การดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง โครงการไฟฟ้า
พลังนํ้าเขื่อนหลวงพระบาง และ4) ประเด็นอ่ืนๆ ตามท่ีประเทศสมาชิกเห็นชอบให้มีการหารือร่วมกัน  
  การประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ครั้งที่ 26 จะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 25 – 27 
พฤศจิกายน 2562 
 
28. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมสําหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคม
และการพัฒนา ครั้งที่ 10 และ ร่างแถลงการณ์ร่วมสําหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการ
สังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 6 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์ร่วมสําหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 10 และร่างแถลงการณ์ร่วมสําหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวกสาม
ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 6 โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่
ขัดผลประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดําเนินการได้ โดยไม่ต้อง
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก และหลังจากน้ันให้รายงานผลเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป ทั้งน้ี ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยใน
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 10 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ร่วม
รับรองร่างแถลงการณ์ร่วมสําหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 10 และร่าง
แถลงการณ์ร่วมสําหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 6 ตามท่ี 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ  
  สาระสําคัญและข้อเท็จจริง 
  1. ร่างแถลงการณ์ร่วมสําหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 
ครั้งที่ 10 มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
       1.1 การพัฒนาสวัสดิการสังคมเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 และ
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (เอสดีจี) ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 และความ
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เช่ือมโยงของวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 กับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน พ.ศ. 2573 และยอมรับถึง
ความสําคัญของการดําเนินงานแบบพหุภาคีและพหุมิติในการขับเคลื่อนวาระด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาทั้งใน
ระดับภูมิภาค ประเทศ และชุมชน 
       1.2 การส่งเสริมสวัสดิการสังคมและการพัฒนาที่มีพลวัต ยืนยันถึงบทบาทของสวัสดิการ
สังคมและการพัฒนาในการขจัดความยากจน เสริมพลังประชาชนและในการลดผลกระทบของการชะลอตัวด้าน
เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
       1.3 การบูรณาการสิทธิคนพิการ รับทราบรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผน
แม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 เพ่ือบูรณาการสิทธิคนพิการ และยอมรับถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนการ
ดําเนินงานจากฐานการสงเคราะห์ไปสู่การดําเนินการเสริมพลังฐานสิทธิในนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
คนพิการ 
       1.4 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก รับทราบเก่ียวกับความสําเร็จในการดําเนินการ
ตามแผนงานของคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก พ.ศ. 2559 – 2563 
และการรับรองเอกสารผลลัพธ์สําคัญโดยผู้นําอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ซึ่งประกอบด้วย 
ปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิ
ของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน  แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการยืนยันคํามั่นในความก้าวหน้าการดําเนินงานสิทธิ
เด็กในอาเซียน  
  2. ร่างแถลงการณ์ร่วมสําหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการสังคมและ 
การพัฒนา ครั้งที่ 6 มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
       2.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (เอสดีจี) โดยพิจารณาถึงความคืบหน้าของการ
เป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนและประเทศอาเซียนบวกสามในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ ในภูมิภาค 
       2.2 ความร่วมมือในประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามในประเด็นด้านสวัสดิการสังคมและการ
พัฒนา รับทราบผลการพิจารณาของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 
ครั้งที่ 12 ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสามด้าน
สวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 13 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ช่ืนชมและยินดีต่อการสนับสนุนของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ในด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา และมุ่งหวังต่อการเสริมสร้าง                 
ความร่วมมอืในการเสริมพลังผู้สูงอายุในอาเซียน 
  ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมาย จะรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมสําหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา               
ครั้งที่ 10 และร่างแถลงการณ์ร่วมสําหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 
ครั้งที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 และวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ตามลําดับ 
 
29.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีสมัย
พิเศษ ครั้งที่ 3                
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสาร จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ร่วมของ
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีเพ่ือสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นหุ้นส่วน 2) ร่างถ้อยแถลงประธานร่วมของ
การประชุมสุดยอดอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษ และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก รวมท้ังให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองและออกเอกสารทั้ง                
2 ฉบับดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
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                   สาระสําคัญของร่างเอกสารท้ัง 2 ฉบับ ซึ่งจะมีการเสนอให้ที่ประชุมรับรองและออกระหว่างการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 สรุปได้ดังน้ี 
                   1. ร่างถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ร่วมของอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีเพ่ือสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและ
ความเป็นหุ้นส่วน เพ่ือทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาและเสนอ
วิสัยทัศน์ร่วมของความสัมพันธ์อาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีในอีก 30 ปีข้างหน้าเก่ียวกับ (1) การพัฒนาการเป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีในอนาคต (2) การส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาค (3) การ
เสริมสร้างการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (4) การเสริมสร้างความเช่ือมโยง (5) การส่งเสริมความยั่งยืนและความ
ร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม และ (6) การเสริมสร้างการเป็นหุ้นส่วนด้านสังคมและวัฒนธรรม 
                    2. ร่างถ้อยแถลงประธานร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษ เพ่ือ
เป็นเอกสารท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการประชุมฯ ที่จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี ทั้ง
ด้านการเมืองและความม่ันคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ในโอกาสครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี 
                   โดยที่การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 
26 พฤศจิกายน 2562  ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี  
 
30.  เรื่อง  ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาแม่นํ้าโขง-แม่นํ้าฮัน และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง โดยให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ร่วม
ให้การรับรองร่างเอกสารดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 เป็น
เอกสารแสดงเจตนารมณ์ของผู้นําประเทศสมาชิกในการขับเคล่ือนกรอบความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี 
โดยร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ให้ความสําคัญกับประเด็น ดังน้ี 
                   1. ทบทวนความร่วมมือลุ่มนํ้าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี และติดตามผลลัพธ์ของการดําเนินการตาม
ปฏิญญาแม่นํ้าฮันเพ่ือสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของลุ่มนํ้าโขงกับ
สาธารณรัฐเกาหลี และแผนปฏิบัติการกรอบความร่วมมือลุ่มนํ้าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี 
                   2. ทิศทางความร่วมมือลุ่มนํ้าโขง-สาธารณรัฐเกาหลีในอนาคต และปรับสาขาความร่วมมือให้
สอดคล้องกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southern Policy) ของสาธารณรัฐเกาหลีและกระแสการเปลี่ยนแปลงใน
ภูมิภาค บน 3 เสาหลักใหม่ ประกอบด้วย ประชาชน ความเจริญรุ่งเรือง และสันติภาพ และมีความร่วมมือใน 7 สาขา
ใหม่ ได้แก่ (1) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การพัฒนาชนบทและเกษตรกรรม 
(4) โครงสร้างพ้ืนฐาน (5) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (6) สิ่งแวดล้อม (7) ความท้าทายต่อความม่ันคง
รูปแบบใหม่ 
                   3. ยํ้าเจตนารมณ์ที่ให้ความสําคัญกับ (1) การขับเคลื่อนความร่วมมือที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผ่าน
ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ความร่วมมือทางวัฒนธรรมและการ
แลกเปลี่ยนในระดับประชาชน (2) ความเจริญรุ่งเรืองจากการแบ่งปันประสบการณ์ด้านต่าง ๆ อาทิ การเกษตรและ
การพัฒนาชนบท การสร้างความเช่ือมโยงในภูมิภาค ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การส่งเสริมความ
ร่วมมือภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs (3) การสร้างสันติภาพเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนเพ่ือปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
ของภูมิภาคผ่านความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า การบริหารจัดการป่าไม้และโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือจัดการกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาชญากรรมข้ามชาติ 
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และการกําจัดทุ่นระเบิด โดยใช้กลไกของกรอบความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนกรอบความ
ร่วมมือที่เก่ียวข้องกับลุ่มนํ้าโขงอ่ืน ๆ อาทิ กรอบความร่วมมือ ACMECS 
                     ทั้งน้ี จะมีการรับรองเอกสาร ในการประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี 
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี 
 

แต่งต้ัง 
31. เรื่อง การแต่งต้ังโฆษก รองโฆษก และผู้ช่วยโฆษกของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน และกระทรวง
ยุติธรรม   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งต้ังโฆษก รองโฆษก และผู้ช่วยโฆษก รวม 7 ตําแหน่ง ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงพลังงาน (พน.) และกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังน้ี  

รายชื่อ ตําแหน่ง ได้รับการแต่งต้ัง    
ให้เปน็ 

คําสั่งอ้างอิง 

กระทรวงมหาดไทย  
นายสมคิด จันทมฤก  รองปลัด มท. โฆษก มท. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย      

ที่ 2214/2562 ลงวันที่ 24 
ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งต้ัง
โฆษก รองโฆษก และผู้ช่วย
โฆษก กระทรวงมหาดไทย  

นายณัฐภัทร สวุรรณประทีป  ผู้ตรวจราชการ มท.  รองโฆษก มท.  
นายทรงกลด สว่างวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

กาฬสินธ์ุ ช่วยราชการ
สํานักงานปลัด มท. 

ผู้ช่วยโฆษก มท.  

นายชานน วาสิกศิริ  ผู้ช่วยปลัด มท. ผู้ช่วยโฆษก มท. 
กระทรวงพลังงาน  
นายวัชระ กรรณิการ์ ข้าราชการการเมือง 

ตําแหน่งประจําสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

โฆษก พน.  คําสั่งกระทรวงพลังงาน        
ที่ 30/2562 ลงวันที่ 12 
กันยายน 2562 เรื่อง แต่งต้ัง
โฆษกระทรวงพลังงาน 

กระทรวงยุติธรรม  
นายวัลลภ นาคบัว  ผู้อํานวยการสํานักงาน

กิจการยุติธรรม 
โฆษก ยธ.  คําสั่งกระทรวงยุติธรรม        

ที่ 281/2562 ลงวันที่ 4 
ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะทํางานโฆษกกระทรวง
ยุติธรรม  

พันตํารวจโท พงษ์ธร ธัญญสริิ  รองปลัด ยธ.  รองโฆษก ยธ.  

 
32. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นางอุษามาศ ร่วมใจ 
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 
2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็น
ต้นไป  
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33. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ รวม 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี   
  1. นางวิกุล วิสาลเสสถ์ ทันตแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) กรมอนามัย ดํารงตําแหน่ง 
ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข) กรมอนามัย ต้ังแต่วันที่ 26 เมษายน 2562    
   2. นายสมพงษ์ ชัยโอภานนท์ นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมอนามัย ดํารง
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านโภชนาการ) กรมอนามัย ต้ังแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562   
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
34. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก รวม 2 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเดิม ที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ดังน้ี   
  1. นายลวรณ แสงสนิท     ประธานกรรมการ   
  2. นางณัฐนันท์ อัศวเลิศศักด์ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป  
 
35. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
แต่งต้ัง นายปิยะมิตร ศรีธรา เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
แทนตําแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ได้รับแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการซึ่งได้แต่งต้ังไว้
แล้ว ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป  
 
36. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศ                
ทรัพยากรน้ํา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า รวม 6 คน ดังน้ี   
  1. นายรอยล จิตรดอน   ประธานกรรมการ   
  2. นายวิชัย อัศรัสกร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3. นายธาดา เตียประเสริฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  4. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  5. นายชิดชนก เหลือสินทรัพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  6. นางสาวสิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป  
 
37. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์จักรพันธ์ 
วิลาสินีกุล ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร แทนผู้ที่ลาออก 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป  


