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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 18 ธันวาคม 2561 
 
http://www.thaigov.go.th 

 

 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาลพลเอก ประยทุธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังน้ี 

 

กฎหมาย 

 

 1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกีย่วกบัอ านาจหน้าที่ในการออกระเบียบของ ก.บ.ศป.)  

 2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการ

ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน

การศกึษา)  

 3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 

2560 

 4.  เรื่อง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการบูรณาการเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ าและ แก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. .... 

 5.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง ยกเลกิประกาศกระทรวง

พาณิชย ์เรื่อง ก าหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบตัิตาม

มาตรการ จัดระเบียบในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 พ.ศ. .... 

 6.   เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง ก าหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สอง

ทางเป็นสินค้าทีต่้องขออนุญาต และก าหนดสินค้าที่ต้องปฏบิัติตามมาตรการจัดระเบียบ

ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 7.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่ง

อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ... 

 8.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. …. 

 9.  เรื่อง   พระราชบัญญัตกิารรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... 

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

 10.  เรื่อง  ขออนุมัติเปิดตลาดโควตานมผงขาดมันเนย  ปี พ.ศ. 2561 เพ่ิมเตมิ 

 11.  เรื่อง   ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง 

มาตรการพิเศษเพ่ือ    ขับเคลื่อน SMEs  สูย่คุ 4.0 (มาตรการด้าน

การเงิน)  

 12.  เรื่อง  การขอให้กระทรวงการคลังค้ าประกันหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 

21,000 ล้านบาท      ให้แก่ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
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 13.  เรื่อง  การบริหารโครงการเงินกู้เพ่ือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนา

โครงสรา้งพ้ืนฐาน      (Development  Policy Loan : เงินกู้ 

DPL)  

 14.  เรื่อง  โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาการประปาส่วนภูมภิาคสาขา

ชลบรุี – พนัส    นิคม – (พานทอง) – (ท่าบุญมี) ปีงบประมาณ 

2560 (ระยะที่ 1) 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมตผิลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที ่18 ธันวาคม 2561) 

ด้วยการสแกน QR Code 

 

 

 

15.  เรื่อง  การปรับปรุง รายละเอียดโครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงขยายการประปาส่วน ภูมิภาค    

 สาขาพัทยา – แหลมฉบัง – ศรีราชา ระยะที ่1  

  16.  เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินโครงการวังหีบอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

จังหวัด      นครศรีธรรมราชและขออนุมัติผ่อนผันมติ

คณะรัฐมนตรีในการขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ าชั้น    ที่ 1 เอ 

  17.  เรื่อง  ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 เอ ตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา – 

ชุมทางถนนจิระ  

  18.  เรื่อง  โครงการห้องเรยีนกีฬา 

 19.  เรื่อง   ของขวัญปีใหม ่(ปี พ.ศ. 2562) ให้แก่ประชาชน 

 20.  เรื่อง  ของขวัญรัฐบาล  สู่ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 

  21.  เรื่อง  ของขวัญปีใหมก่ระทรวงแรงงาน ป ี2562  

  22.   เรื่อง   โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร จากใจ

กระทรวงเกษตรและ     สหกรณ์” ป ีพ.ศ. 2562  

  23.   เรื่อง   มาตรการส่งเสริมการช าระเงินเพ่ือซื้อสินคา้และบริการ และ

การน าส่งข้อมลู     ภาษีมลูค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  24.  เรื่อง  โครงการของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าป ีพ.ศ. 

2562 ส าหรับประชาชน  

  25.  เรื่อง  ของขวัญปีใหม่ส าหรบัประชาชนของกระทรวงดิจทิัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 

  26.  เรื่อง  โครงการของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชน ประจ าป ี2562 
  27.  เรื่อง  การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม 
เรื่อง ก าหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถ ี(ทางพิเศษสายบางนา – ชลบรุี) ทางยกระดับด้าน
ทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบรูพาวถิี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนา
ภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบรูพาวิถ ีเป็นทางต้องเสยีค่าผ่านทางพิเศษ
ประเภทของรถทีต่้องเสียหรือยกเว้นค่าผา่นทางพิเศษ และอัตราคา่ผ่านทางพิเศษ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561  
  28.  เรื่อง  รายงานการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง การจัดกิจกรรม 
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปใีหม่ พ.ศ. 2562  
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ตา่งประเทศ 

 

  29.   เรื่อง   การลงนามพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพ่ือแก้ไขความตกลงว่าด้วย

ความเป็นหุ้นส่วนทาง   เศรษฐกิจที่ครอบคลมุความตกลงต่าง ๆ ระหว่าง

ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ละญี่ปุ่น 

 

แตง่ตัง้ 

 

  30.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่ง

ประเภทวิชาการระดับ     ทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงการคลัง)  

  31.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่ง

ประเภทวิชาการระดับ     ทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวง

สาธารณสขุ) 
  32.  เรื่อง  การเสนอชื่อผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการศูนย์
ประสานงานความรว่มมืออนุ     ภูมิภาคแผนงานการพฒันา
เขตเศรษฐกจิสามฝ่าย อินโดนีเซยี – มาเลเซีย – ไทย  
  33.  เรื่อง   การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง (ส านักงาน ก.พ.ร.)  
  34.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดบัสงู      (กระทรวงพาณชิย์) 
  35.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดบัสงู      (กระทรวงพลังงาน) 
  36.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดบัสงู      (กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย)ี  
  37.  เรื่อง  การแต่งตั้งและก าหนดอัตราเงินเดือนของผูอ้ านวยการ
ส านักงานสลากกิน 
    แบ่งรัฐบาล  
  38.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการแตง่ตั้งผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรแ์ละ     เทคโนโลยแีห่งชาติ  
  39.  เรื่อง  การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน  
  40.  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปทีด่นิเพื่อ
เกษตรกรรม  
  41.  เรื่อง  การแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการใน      คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า  
  42.  เรื่อง  ผลการสรรหากรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้า (เพ่ิมเติม) 
  43.  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการสิทธิบัตร  
  44.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐาน
       ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม  
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  45.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทลั     แทนต าแหน่งทีว่่าง 
  46.  เรื่อง  ให้กรรมการผูช้่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบตัิหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ  
  47.  เรื่อง  การรับโอนข้าราชการทหารมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญ  
    (ส านักนายกรัฐมนตรี) 
  48.  เรื่อง  การโอนข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 

******************* 

ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

  



 

 

 

5 

กฎหมาย 

 

1. เรือ่ง รา่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง (ฉบบัที ่..) 

พ.ศ. .... (ในสว่นทีเ่กีย่วกบัอ านาจหนา้ที่ในการออกระเบยีบของ ก.บ.ศป.)  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติและรบัทราบ ดังน้ี  

 1. อนุมตัิหลกัการรา่งพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับที ่..)   พ.ศ. .... ตามที่ศาลปกครองเสนอ และให้ส่งส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและ

ส านักงาน ก.พ. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติพจิารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติตอ่ไป  

  2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบ

สาระส าคัญของกฎหมายล าดบัรองทีต่้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่ศาล

ปกครองเสนอ  

 3. ให้ส านักงานศาลปกครองรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงาน ก.พ. 

ส านักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงาน

และระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาต ิส านักงบประมาณ และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  

 

สาระส าคญัของรา่งพระราชบญัญตัิ  

 ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) มีอ านาจออกระเบียบ

เกี่ยวกับการจัดสวัสดกิาร การสงเคราะห์เงินค่าตอบแทนพิเศษ และสิทธิและประโยชน์

อื่น ของข้าราชการศาลปกครอง พนักงานราชการและลูกจ้างส านกังานศาลปกครอง 

รวมทั้งเงินเพ่ิมส าหรบัต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการตุลาการศาลปกครอง  

 

2. เรือ่ง รา่งพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้

รษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษเีพือ่สนบัสนนุ

การศกึษา)  

 คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวล

รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

และให้ส่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แลว้ด าเนินการ

ต่อไปได้  

 

สาระส าคญัของรา่งพระราชกฤษฎกีา  

 1. ก าหนดให้บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินให้แก่สถานศึกษาของรัฐ 

สถาบันอุดมศกึษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียน

เอกชนตามกฎหมายวา่ด้วยโรงเรยีนเอกชน แต่ไม่รวมโรงเรยีนนอกระบบตามกฎหมาย

ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน สามารถน ามาหักเป็นค่าลดหย่อนได้สองเท่าของจ านวนทีจ่่าย

จริง แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาส าหรับโครงการที ่ศธ. ให้ความ

เห็นชอบแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหัก

ลดหย่อยอื่น ๆ แลว้  
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  2. ก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บรจิาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่

สถานศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบันอุดมศกึษา

เอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรยีนเอกชน แต่ไม่รวมโรงเรยีน

นอกระบบตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชน สามารถน ามาหักเป็นรายจ่ายได้สองเท่า

ของจ านวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุน

การศกึษาส าหรับโครงการที ่ศธ. ให้ความเห็นชอบ และรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัดสร้าง และการบ ารุงรกัษาสนามเดก็เล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของ

เอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทัว่ไป โดยไม่เก็บคา่บรกิารใด ๆ หรือสนามเด็ก

เล่น สวนสาธารณะหรอืสนามกีฬาของทางราชการแล้ว ต้องไม่เกนิร้อยละสิบของก าไร

สุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณประโยชน ์และ

รายจ่ายเพ่ือการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร  

 3. การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินขา้งต้น จะตอ้งเป็นการบริจาคผา่นระบบบริจาค

อิเล็กทรอนิกส ์             (e – Donation) ของกรมสรรพากร ทั้งน้ี ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด  

 4. ยกเว้นภาษีเงินได ้ภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่

บุคคลธรรมดาหรือบรษิัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินไดท้ี่ได้รับจากการโอน

ทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า หรือส าหรับ               การกระท าตราสารอันเนื่องมาจาก

การบริจาคให้แก่สถานศึกษาข้างต้น โดยผูโ้อนจะต้องไม่น าต้นทนุของทรัพย์สินหรือ

สินค้าซึ่งได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าวมาหักเปน็ค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา หรือภาษีเงินได้            นิตบิุคคล   

 5. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีข้างต้น มผีลใช้บังคับส าหรับการบริจาคที่ได้

กระท าตั้งแต่               วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

 

3. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัริาชทณัฑ ์พ.ศ. 2560 

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติหลกัการร่างกฎกระทรวงออกตามความใน

พระราชบัญญัตริาชทณัฑ์             พ.ศ. 2560 ตามที่กระทรวงยุตธิรรม (ยธ.) เสนอ 

และให้ส่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับความเห็นของ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติไปประกอบการพจิารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

  ทั้งน้ี ยธ. เสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มผีลใช้บังคับแล้ว

ตั้งแตว่ันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ประกอบกับในปัจจุบันหลักเกณฑ ์วิธกีาร 

และเงื่อนไข ในการปฏิบัตติ่อผู้ต้องขังบางเรื่องยังล้าสมัย ไม่ตอบสนองต่อนโยบายทาง

อาญาและหลักทณัฑปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่เหมาะสมต่อการบ าบัดฟ้ืนฟู และพฒันา

พฤตินิสัยผู้ต้องขังให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม ไมย่ืดหยุ่นและไม่

เอ้ืออ านวยต่อการบรหิารงานของกรมราชทัณฑ์ในปัจจุบันเท่าที่ควร ส่งผลกระทบต่อ

การด าเนินงานของกรมราชทัณฑแ์ละการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีจึงสมควรปรับปรุง

กฎกระทรวงมหาดไทยและกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตริาชทณัฑ ์

พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เง่ือนไขในการปฏิบัตติ่อผู้ต้องขังมีความเหมาะสมกับสภาวการณใ์นปัจจุบัน ตอบสนอง

ต่อนโยบายทางอาญาและหลักทณัฑปฏิบัตทิี่เปลี่ยนแปลงไป มีการบ าบัดฟ้ืนฟูที่

เหมาะสม พัฒนาพฤตนิิสัยผู้ต้องขังให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม การ

ป้องกันการกระท าผิดซ้ าหรือการก าหนดให้นักโทษเด็ดขาดไดร้ับประโยชน์ต่าง ๆ เช่น 
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การเลื่อนชั้น การแต่งตั้งนักโทษเดด็ขาดให้เป็นผู้ช่วยเหลือ เจ้าพนักงาน การลดวัน

ต้องโทษจ าคุก การพักการลงโทษ การส่งออกไปฝกึวชิาชีพ การศึกษาอบรมนอก

เรือนจ า ซึ่งจะท าให้การควบคมุผู้ต้องขังและการปฏิบตัิต่อผู้ต้องขงัมีความเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกับหลกัสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาและกตกิาระหว่างประเทศที่

ประเทศไทยเขา้รว่มเป็นภาคีตลอดจนเอ้ืออ านวยต่อการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์ 

จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตริาชทัณฑ ์พ.ศ. 2560 มา

เพ่ือด าเนินการ 

 

สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง 

  ก าหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามความในมาตรา 58 

พระราชบัญญัตริาชทณัฑ์ พทุธศักราช 2479 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม รวม 16 ฉบับ เพื่อ

ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและเป็นไ 

        1. ก าหนดบทนยิามค าว่า ‘เรือนจ า’’ผู้ต้องขัง’’นักโทษเด็ดขาด’’คนต้องขัง’’’คน

ฝาก’’การจ าแนกลกัษณะผูต้้องขัง’’ผู้ชว่ยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจ า’ ฯลฯ 

 2. ก าหนดให้มีมาตรการบังคับโทษด้วยวิธีการอื่นและการก าหนดสถานที่อ่ืนเป็น

สถานที่คุมขัง 

 3. ก าหนดประเภทของเครื่องพันธนาการที่จะใช้กับผู้ต้องขัง แบบและขนาดของ

เครื่องพันธนาการแตล่ะประเภท ประเภทของเครื่องพันธนาการทีจ่ะใช้กับผู้ต้องขังแต่ละ

กลุ่ม 

 4. ก าหนดลกัษณะของอาวุธอื่นนอกจากอาวุธปืนที่เจ้าพนักงานเรอืนจ าพึงมีหรือ

ใช้ในการปฏิบตัิหน้าที่ 

 5. ก าหนดรายละเอียดระบบจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง การควบคุม การแยกคุมขัง  

และการย้ายผู้ต้องขัง 

 6. ก าหนดขั้นตอนการร้องทุกข ์ยื่นเรื่องราว ถวายฎกีาส าหรับผูต้้องขัง 

 7. ก าหนดขั้นตอนการร้องเรยีนและการด าเนินการกรณีผูต้้องขังถูกล่วงละเมิด

ทางเพศจากการปฏิบตัิหน้าที่โดยมชิอบของเจ้าพนักงานเรือนจ า และกรณีผูต้้องขัง

หญิงถูกลว่งละเมิดทางเพศก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในเรือนจ า 

 8. ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรางวลัให้แกผู่้ต้องขัง เจ้า

พนักงานเรือนจ า และส่วนที่เรือนจ าเก็บไว้เป็นทุนหมุนเวียน 

 9. ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินท าขวัญให้แก่ผู้ต้องขังซึ่ง

ได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือตาย เน่ืองจากการงานในเรือนจ าหรอืนอกเรือนจ า 

 10. ก าหนดชั้นของนักโทษเด็ดขาด ก าหนดหลักเกณฑก์ารจัดชัน้ให้ผู้ต้องขังเข้า

ใหม่ หลักเกณฑ์และวธิีการในการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณปีกต ิหลกัเกณฑ์ และ

วิธีการในการเลื่อนชัน้นักโทษเด็ดขาดกรณีมีเหตุพิเศษ 

 11. ก าหนดหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งนักโทษเดด็ขาดท าหน้าท่ี

ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจ า 

 12. ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการลดวันต้องโทษจ าคุกนักโทษ

เด็ดขาด 

 13. ก าหนดลักษณะของงานสาธารณะและงานอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของทาง

ราชการ ก าหนดให้สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการสนับสนุนการควบคุม

นักโทษที่ออกไปท างานก็ได ้
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 14. ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการพกัการลงโทษนักโทษเด็ดขาด 

 15. ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตให้นักโทษ

เด็ดขาดออกไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจ า 

 16. ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการอนุญาตให้นักโทษเด็ดขาด

ออกไปรับการศกึษานอกเรือนจ า 

 17. ก าหนดเงื่อนไขตอ้งห้ามกระท าการ เง่ือนไขให้กระท าการ หลกัการให้

สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการสนับสนุนการควบคุมนกัโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับ

การปล่อยตัวก่อนครบก าหนดโทษ 

 18. ก าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการส่งผูต้้องขังป่วยออกไปรกัษาตวันอกเรือนจ า 

 19. ก าหนดลักษณะของส่ิงของที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้เก็บรกัษาไว้ใน

เรือนจ าและวิธกีารด าเนินการกับสิ่งของต้องห้ามตามมาตรา 73 กรณีที่ไมม่ีการ

ด าเนินคดี 

 20. ก าหนดกระบวนการสอบสวนกรณีผูต้้องขังกระท าผิดวินยั ลักษณะการ

กระท าผิดที่ผู้บัญชาการเรือนจ าสามารถลงโทษทางวินยัได้ในแตล่ะสถาน การเยยีวยา

ผู้ต้องขังหากต้องมกีารเพิกถอนค าสัง่ลงโทษทางวินัย และการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทาง

วินัย 

 

4. เรือ่ง รา่งระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการบรูณาการเพือ่ลดความเหลือ่มล้ า

และแกไ้ขปญัหาความยากจน พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วย

การบรูณาการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและแกไ้ขปัญหาความยากจน พ.ศ. .... ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส่ง

คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรตีรวจ

พิจารณาแลว้ด าเนินการต่อไปได ้

 

สาระส าคญัของรา่งระเบยีบ 

 1. ก าหนดใหม้คีณะกรรมการนโยบายการลดความเหลือ่มล้ าและแกไ้ขปญัหา

ความยากจน (กนล.) ประกอบด้วย นายกรัฐมนตร ีเป็นประธานกรรมการ รอง

นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดย

ต าแหน่ง จ านวน 15 คน และกรรมการผูท้รงคุณวฒุิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่

เกิน 3 คน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น

กรรมการและเลขานกุาร และให้ กนล. มีหนา้ที่และอ านาจก าหนดกรอบนโยบายและ

ยุทธศาสตร ์วางแนวทาง หลกัเกณฑ์ วิธีการด าเนินงานการบรูณาการเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ าและแก้ไขปญัหาความยากจนในทุกมิต ิทกุระดับ ส่งเสริมและสนับสนุนการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ก ากับติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงาน ออกประกาศ และค าสั่งเพื่อปฏิบตัิการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 2. ก าหนดใหม้คีณะกรรมการบรหิารการลดความเหลือ่มล้ าและแกไ้ขปญัหา

ความยากจน (กบล.) ประกอบด้วย รัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตร ีที่

นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 

4 คน และผู้ทรงคุณวฒุิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ โดย
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มีรองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิที่ได้รบั

มอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ กบล. มีหน้าท่ีและอ านาจก าหนดกรอบ

ตัวชีว้ัดด้านความเหลือ่มล้ าทางสังคมของประเทศ เสนอแนวทาง หลักเกณฑ ์และ

แผนปฏิบัตกิารในการบูรณาการพิจารณากลั่นกรองแผนงานและงบประมาณ ก ากับการ

ด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร ์ติดตาม ประเมนิผลการด าเนินงาน 

เสนอแนะต่อ กนล. ในการก าหนด จดัท า แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ 

 3. ก าหนดใหม้สี านกังานบรูณาการลดความเหลือ่มล้ าและแกไ้ขปญัหาความ

ยากจน เปน็หนว่ยงานภายใน สศช. ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของ กนล. และ 

กบล. ปฏิบตัิงานธุรการของ กนล. กบล. และคณะอนุกรรมการ 

 4.ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานของ 

กนล. และ กบล. ตามระเบียบนี ้

 

5. เรือ่ง รา่งประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง ยกเลกิประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง 

ก าหนดใหย้างรถใหมเ่ปน็สินคา้ทีต่อ้งมหีนงัสอืรบัรองและตอ้งปฏบิตัติามมาตรการจดั

ระเบยีบในการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2555 พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติ ดังน้ี 

 1. อนุมตัิในหลกัการรา่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลกิประกาศ

กระทรวงพาณชิย ์เรื่อง ก าหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องมีหนงัสือรับรองและต้อง

ปฏิบัตติามมาตรการจดัระเบียบในการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2555 พ.ศ. .... 

ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย

และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรตีรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็น

ของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีาไปประกอบการพิจารณาดว้ย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 2. ให้กระทรวงพาณิชย์รับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไป

พิจารณาด าเนินการตอ่ไปด้วย 

 

พณ. เสนอว่า 

 1. เน่ืองจากปี 2555 กรมการค้าต่างประเทศ พณ. ได้รับเรื่องร้องเรยีนเกี่ยวกับ

การน าเขา้ยางรถใหมท่ี่มีราคาถูกและไม่ไดคุ้ณภาพจากตา่งประเทศเป็นจ านวนมาก 

ส่งผลให้เกิดความไมป่ลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในประเทศไทย และในชว่งเวลานั้น

ไทยยังไม่มีมาตรฐานบังคับ (Mandatory standards) ส าหรบัสินค้ายางรถใหม่ พณ. จงึ

ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง ก าหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือ

รับรองและต้องปฏิบัตติามมาตรการจดัระเบียบในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 

2555 โดยก าหนดให้สินค้ายางรถใหม่จ านวน 2 ประเภท คือ ยางนอกชนิดอัดลมที่ใช้

กับรถยนต์นั่งรวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง และยางนอกชนิดอัดลมความกว้างไม่

เกิน 450 มลิลิเมตร เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบตัิตามมาตรการจัดระเบียบในการน าเขา้มาใน

ราชอาณาจกัร ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสาธารณชน 

 2. กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

(สมอ.) เป็นหน่วยงานในการก าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ตาม

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ได้จดัท ามาตรฐาน

ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยางล้อ ตามพระราชกฤษฎกีาก าหนดให้
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ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมส าหรับรถยนตแ์ละสว่นพว่ง ต้องเป็นไปตาม

มาตรฐาน พ.ศ. 2561 และพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมยางล้อ

แบบสูบลมส าหรับรถยนต์เชิงพาณชิยแ์ละสว่นพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 

2561 ซึ่งมีบทบัญญัตคิรอบคลมุยางรถใหมต่ามประกาศ พณ.ฯ ตามข้อ 1 และเป็นไป

ตามหลกัสากล มีความเข้มงวดมากกว่า ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการบังคับ

ใช้กฎหมาย การสรา้งภาระต่อประชาชน ตลอดจนเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่

ผู้ประกอบการในการขออนุญาตฯ สมควรยกเลกิ ประกาศ พณ.ฯ ตามข้อ 1 

 

สาระส าคญัของรา่งประกาศ 

 ยกเลกิประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง ก าหนดใหย้างรถใหมเ่ปน็สนิคา้ทีต่อ้งมี

หนงัสอืรบัรองและตอ้งปฏบิตัติามมาตรการจดัระเบยีบในการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร 

พ.ศ. 2555 เน่ืองจากได้มีพระราชกฤษฎกีาก าหนดให้ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมยางล้อ

แบบสูบลมส าหรับรถยนต์และส่วนพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2561 และพระ

ราชกฤษฎกีา ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมส าหรับรถยนต์เชิง

พาณิชยแ์ละส่วนพ่วงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2561 ซึ่งมีบทบัญญัติที่ครอบคลุม

การด าเนินการตามประกาศ พณ. ดังกลา่วแล้ว 

 

6.  เรือ่ง รา่งประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง ก าหนดใหส้นิคา้ทีใ่ชไ้ดส้องทางเปน็สนิคา้

ทีต่อ้งขออนญุาต และก าหนดสนิคา้ทีต่อ้งปฏบิตัติามมาตรการจดัระเบยีบในการสง่ออก

ไปนอกราชอาณาจกัร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 

ก าหนดให้สินค้าที่ใชไ้ด้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และก าหนดสินค้าที่ต้อง

ปฏิบัตติามมาตรการจดัระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยให้กระทรวงพาณชิย์ปรับแก้ไขร่างประกาศดังกล่าว

ให้เป็นไปตามรูปแบบที่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ

คณะรัฐมนตร ีคณะที่ 4 ตรวจพิจารณา และให้ด าเนินการต่อไปได้ 

 

พณ. เสนอวา่  

 1. โดยที่คณะรัฐมนตรไีด้มีมต ิ(10 สิงหาคม 2547) ให้หน่วยราชการที่เกีย่วข้อง

ด าเนินการตามข้อมตคิณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาต ิ(UNSCR) ที ่1540 

(2004) ว่าดว้ยการไมแ่พร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง (Weapons of Mass 

Destruction : WMD) ก าหนดมาตรการภายในประเทศในการควบคุมการสง่ออก 

ส่งกลับ ถา่ยล าผ่านแดน สนับสนุนทางการเงิน และการเป็นนายหน้าสินค้าที่เกี่ยวข้อง

กับ WMD รวมทั้งสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual – use Items : DUI) และคณะรัฐมนตรี

ได้มีมต ิ(20 กรกฎาคม 2553) มอบหมายให้ พณ. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าระบบ

บริหารการน าเขา้ – ส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ

การส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และจัดท า

บัญชีรายการสินค้าใช้ได้สองทาง และให้ พณ. ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร

การน าเขา้ – ส่งออกสนิค้าใช้ได้สองทาง 

 2. เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีตามข้อ 1 ดังกล่าวข้างต้น พณ. จงึไดอ้อก

ประกาศกระทรวงพาณชิย์ เรื่อง ก าหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขอ
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อนุญาต และก าหนดสินค้าที่ต้องปฏบิัติตามมาตรการจดัระเบียบในการส่งออกไปนอก

ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2558 โดยใหป้ระกาศดงักลา่วมผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 

2562 

 3. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีหนังสือขอให้เลื่อนการบังคับใช้ประกาศ

กระทรวงพาณชิย์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 จากวันที ่1 มกราคม 2562 ออกไปอีกระยะ

หนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามขอ้เสนอของภาคเอกชนในการขอระยะเวลาให้ผู้ผลติและส่งออก 

โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม มีเวลาในการวางแผนและเตรียม

ความพร้อมเพ่ือให้สามารถปฏิบตัิตามมาตรการภายใต้กฎหมายได้อย่างถกูต้อง 

ประกอบกับสหภาพยุโรปได้ประกาศใช้บัญชรีายการสินค้าที่ใช้ไดส้องทางปี ค.ศ. 2017 

รวมทั้งกรมศุลกากรได้มีประกาศ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมรหัสสถิติสินค้า โดยให้ใช้รหัสสถติิ

สินค้าที่แก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมฉบับปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 

2560 พณ. จึงต้องปรบัปรุงบัญชแีนบท้ายประกาศให้เป็นปัจจุบันก่อนกฎหมายบังคับใช้ 

ซึ่งขณะนี้ยังอยูร่ะหวา่งด าเนินการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการ

บริหารสินค้าที่เกี่ยวขอ้งกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงอย่างเร่งดว่น 

 4. ดงัน้ัน เพ่ือให้การควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้การพฒันาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการบริหารสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพท าลายล้างสงูมีประสิทธภิาพ โดยไม่เป็นอุปสรรคทางการค้าของประเทศ 

รวมทั้งเป็นการอ านวยความสะดวกให้ภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลาง

และขนาดย่อมได้มีระยะเวลาในการเตรยีมความพร้อม เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิตาม

มาตรการดังกล่าวได้ จงึสมควรเลือ่นวนับงัคบัใชป้ระกาศกระทรวงพาณชิยฯ์ (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ. 2560 จากวนัที ่1 มกราคม 2562 เปน็วนัที ่1 มกราคม 2563 เปน็ตน้ไป 

นอกจากนี ้การเลื่อนวนับังคับใช้ร่างประกาศ พณ. ดังกล่าวยังสอดคล้องกบัวันบังคับใช้

ของร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพท าลายล้างสงู พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาต ิ

 

สาระส าคญัของรา่งประกาศ 

 เลื่อนวันใช้บังคับประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง ก าหนดให้สินคา้ที่ใช้ได้สอง

ทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และก าหนดสินค้าที่ต้องปฏบิัติตามมาตรการจัดระเบียบ

ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร (ฉบับที่ 2)              พ.ศ. 2560 โดยเลือ่นวนับงัคบั

ใชจ้ากเดมิวนัที ่1 มกราคม 2562 เปน็วนัที ่1 มกราคม 2563 

 

7. เรือ่ง รา่งพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการเวนคนืและการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัย์ พ.ศ. ... 

 คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี ้ 

 1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่ง

อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ แลว้ส่งให้

คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัตแิห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ

แห่งชาตติ่อไป  



 

 

 

12 

 2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบ

สาระส าคัญของกฎหมายล าดบัรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัตดิังกลา่วตามที่

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ   

 

สาระส าคญัของรา่งพระราชบญัญตัิ  

 1. ก าหนดเกีย่วกบัวธิกีารไดม้าซึง่อสงัหารมิทรัพย ์ 2 กรณ ีคอื  

 1.1 การไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยโ์ดยการเวนคนื  โดยก าหนดให้ในกรณทีี่รัฐมี

ความจ าเป็น ให้มกีารตราพระราชกฤษฎีกาก าหนเขตที่ดินทีจ่ะเวนคืนเพื่อให้เจ้าหน้าท่ี

เข้าไปท าการส ารวจอสังหาริมทรัพย์และรงัวัดที่ดินที่จะเวนคืนภายในระยะเวลาที่

ก าหนด  และก าหนดมาตรการจูงใจให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพยท์ี่ให้ความรว่มมือกับ

รัฐ  โดยหากตกลงท าสัญญาซื้อขายตั้งแต่ในชั้นการตราพระราชกฤษฎีกาฯ  จะได้รับ

เงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นอีกร้อยละสอง และไดร้ับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวล

กฎหมายที่ดินตลอดจนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรษัฎากรดว้ย  

 1.2 การไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยโ์ดยการซือ้ขาย ก าหนดให้ในกรณีทีร่ัฐมีความ

จ าเป็นต้องได้มาซึ่งอสงัหาริมทรัพย์แต่เป็นกจิการท่ีไม่อาจเวนคืนได้ สามารถซื้อขาย

ที่ดินหรืออสังหาริทรัพย์จากเจ้าของ โดยเปน็การซื้อขายโดยสมัครใจและเจ้าหน้าท่ี

สามารถน าอสังหาริมทรัพย์ที่ไดม้าไปใช้ในขอบวัตถุประสงค์หรือหน้าท่ีและอ านาจของ

ตน  รวมถึงโอนให้แกห่น่วยงานของรัฐอ่ืนได้  และเจ้าของอาจไดร้ับยกเว้น

ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากรด้วย  

 2. ก าหนดเกีย่วการเวนคนืเพือ่ชดเชยใหเ้กดิความเปน็ธรรมแกผู่ถ้กูเวนคนื โดย

ก าหนดให้หากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มผีลท าให้เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนไม่มีที่ดิน

เหลืออยู่หรือมีที่ดินเหลืออยู่แต่ไม่เพียงพอทีจ่ะใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบการท ามา

หาเลี้ยงชีพได ้เจ้าหนา้ที่สามารถด าเนินการเวนคืนที่ดินเพ่ิมเติมเพือ่น าไปชดเชยที่ดิน

ของเจ้าของที่ดินดังกล่าวแทนการจ่ายเงินค่าทดแทนได ้

 3. ก าหนดเกีย่วกบัการใชป้ระโยชนท์ีด่นิทีไ่ดจ้ากการเวนคนื โดยก าหนดให้

เจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีเข้าใช้ประโยชนต์ามวัตถปุระสงค์แห่งการเวนคนืภายในระยะเวลาที่

ก าหนด  เน่ืองจากการเข้าใช้ประโยชน์หรอืไม่เข้าใช้ประโยชนท์ี่ดินที่ถกูเวนคืนมผีลต่อ

ระยะเวลาในการเรียกคืนอสังหาริมทรัพย์ของเจ้าของเดิมหรือทายาท จึงควรมี

บทบัญญัติดังกล่าวก าหนดแนวทางไว้เพ่ือให้เกิดความชัดเจน  

 4. ก าหนดเกีย่วกบัการคนือสงัหารมิทรพัยใ์ห้เจา้ของเดมิหรอืทายาท โดยก าหนด

หลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขในการคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท

ให้สอดคล้องกับมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยหากปรากฏว่า

เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จากการเวนคืน เจ้าของเดิมหรือทายาทมีสทิธิขอ

คืนที่ดินดังกล่าวได ้ และเมื่อเจ้าของเดิมหรือทายาทคืนเงินค่าทดแทนท่ีได้รับไปพร้อม

ทั้งดอกเบ้ียคืนให้แก่เจ้าหน้าท่ีแลว้ เจ้าหน้าที่ต้องจดทะเบยีนโอนคืนที่ดินให้กับเจ้าของ

เดิมหรือทายาททันที รวมทั้งหากเจ้าของเดมิหรือทายาทไม่พอใจค าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการพิจารณาการคืนอสังหาริมทรัพย์สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

โดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์ภายในต่อฝา่ยปกครอง 

 

8. เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ พ.ศ. …. 
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 คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติหลกัการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรูต้ลอด

ชีวิต พ.ศ. …. ตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนส่งสภานติิบญัญัติแห่งชาตติ่อไป  

 รา่งพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ พ.ศ. …. มีสาระส าคัญโดยสรุป

ดังต่อไปนี ้

 1. เจตนารมณ ์

  โดยทีร่ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 2560 มาตรา 54 วรรค

สาม ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศกึษาตามความต้องการใน

ระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชวีิต ระดมทรัพยากรและความเป็น

หุ้นส่วน ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และภาคเอกชนเพื่อการเรยีนรูต้ลอด

ชีวิต ประกอบกับมาตรา 258 จ. ด้านการศกึษา (4) ปรับปรุงการจัด   การเรียนการสอน

ทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนไดต้ามความถนดั และปรับปรงุโครงสรา้งของ

หน่วยงาน  ที่เกีย่วข้อง โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดบัพ้ืนที่ เพ่ือให้

ประชาชนทกุชว่งวยัเป็นคนดี มีวินยั ภูมิใจในชาติ สามารถเชีย่วชาญได้ตามความถนดั

และรับผดิชอบต่อครอบครัว ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ ประชาชนมีสิทธิในการจัด

และรับบริการการเรียนรู้ตลอดชวีิตได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างธรรมาภิบาลของการ

ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ   

 2. ประชาชนมีสิทธิในการจดัและรับบรกิารการเรียนรู้ตลอดชีวติ และการจดแจ้ง

การด าเนินการการเรยีนรู้ตลอดชีวิต (มาตรา 8) 

 ภาคเอกชน มีสทิธิจัดและรับบริการการเรยีนรู้ตลอดชวีิต โดยเริ่มตั้งแต่ครอบครัว

ไปสู่ทุกภาคส่วนของสงัคมตลอดจนสร้างเครอืข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ทกัษะ 

ทรัพยากร รวมทั้งบรูณาการการศกึษาทุกระบบหรือระบบใดระบบหนึ่งที่เหมาะสม 

สอดคล้องกบัศักยภาพของผู้รบับรกิาร ทั้งน้ี การจดั  การเรยีนรูต้ลอดชีวติโดย

ประชาชนและภาคีเครอืข่ายที่เป็นภาคเอกชน ให้จดแจ้งการด าเนินการ 

 3. กลุม่เป้าหมายในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิตตามชว่งวยั (มาตรา 10) 

 ในการจัด ส่งเสรมิ สนับสนุนการเรียนรูต้ลอดชีวติ แบ่งออกเป็นห้าช่วงวยั

ดังต่อไปนี ้

   (1) ช่วงเดก็ปฐมวยั อายุช่วงก่อนคลอดถึงกอ่นอายุแปดปีบริบูรณ์  

   (2) ช่วงวยัเด็ก อายยุ่างเข้าปีที่เจ็ดถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก  

   (3) ช่วงวยัผู้ใหญ่ตอนต้น อายุสบิเจ็ดปีขึ้นไปถึงสามสิบห้าปีบริบูรณ์  

   (4) ช่วงวยัผู้ใหญ่ตอนปลาย อายุสามสิบห้าปีขึ้นไปถึงหกสิบปี

บริบูรณ์  

   (5) ช่วงวยัผู้สูงอายุ อายุหกสิบปีขึ้นไป 

  4. ระบบการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ (มาตรา 11  มาตรา 12  มาตรา 

13 และมาตรา 14) 

   ในการจัดระบบของการจัด ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรูต้ลอดชวีติ

ของส านักงานและภาคีเครือข่าย มีสามระบบ ได้แก่ ระบบการศกึษาเพื่อคุณวฒุิตาม

ระดับในรปูแบบการศกึษานอกระบบ ระบบการศกึษาเพื่อการด ารงชีวิต และระบบ

การศกึษาตามอัธยาศยั  

   (1) ระบบการศกึษาเพือ่คุณวฒุิตามระดับในรูปแบบการศกึษานอก

ระบบ มีสองระดับ  
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คือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาที่สูงกว่าการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  

   (2) ระบบการศกึษาเพือ่การด ารงชีวิต เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวติให้ผู้รับบรกิารได้รับการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ ทกัษะการด ารงชีวติ โดย

อาจได้รับใบรบัรองความรู้ หรือใบรับรองสมรรถนะ   

   (3) ระบบการศกึษาตามอัธยาศัย เป็นการส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอด

ชีวิตให้ผูร้ับบริการไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจ ตามศกัยภาพและโอกาสของ

ผู้รับบริการโดยศึกษาจากบุคคลประสบการณ์ สังคม สภาพแวดลอ้ม พื้นที่การเรยีนรู ้สือ่ 

ดิจิทัลแพลตฟอร์มหรอืแหล่งการเรยีนรู้อื่น เพ่ือน าผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับใช้อยา่งเหมาะสม 

  5. ประโยชนข์องการจัด ส่งเสริมสนับสนุน การเรียนรูต้ลอดชวีิต (มาตรา 

18) 

   ในการจัด ส่งเสรมิและสนับสนุนการเรียนรูต้ลอดชีวติ เพ่ือประโยชน์

ดังน้ี 

   (1) ประโยชน์ผูร้ับบรกิารโดยรวม 

   ให้เป็นผู้คิดเป็น ท าเปน็ แกป้ัญหาเป็น และรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

เป็นผู้ใฝ่รู ้ใฝ่เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง มีนิสัยรกัการอ่านและการ

เรียนรู ้รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญตามความถนัดของตน เป็นคนดี มวีินัย คณุธรรม 

จริยธรรม เคารพกฎหมายและสิทธิของผู้อื่น รวมทั้งมีค่านยิมที่ดีงาม ภมูิใจในชาติ เป็น

พลเมืองดีและมีพฤตกิรรมที่พึงประสงค ์เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน สังคม ประเทศชาต ิและมีจติสาธารณะ เป็นผู้ที่ปกป้องและเชิดชูสถาบัน

พระมหากษตัรยิ์เป็นผูม้ีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข และสามารถด าเนินชวีิตตามศาสตร์พระราชาได้ 

   (2) ประโยชน์ผูร้ับบรกิารตามชว่งวยั 

    ช่วงเดก็ปฐมวยั บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง มีความรู้ความ

เข้าใจในการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวัยให้เป็นพลเมืองรุ่นใหม่ มีพัฒนาการที่สมวยั รวมทั้ง

มีจิตส านึกในการเป็นคนดี มีวินยั และภมูิใจในชาต ิ

    ช่วงวยัเด็ก เดก็เป็นคนดี มีวินยั ภูมิใจในชาติ มีความสามารถ

เรียนรู้ได้สอดคล้องกบัทักษะในศตวรรษที ่21 มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับ

ความถนดัและความสนใจ พร้อมเข้าสู่การท างานและสามารถด ารงชีวิตอยู่รว่มกับผู้อื่น

ได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

    ช่วงวยัผู้ใหญ่ตอนต้น มีทักษะ ความรู ้สมรรถนะในการ

ท างาน มีทกัษะอาชีพในการหารายได้ที่เหมาะสมกับศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญตาม

ความถนดั สามารถด ารงชวีิตอยูร่่วมกับผู้อื่นและท างานกับผู้อื่นไดภ้ายใต้สงัคมที่เป็น

พหุวัฒนธรรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อครอบครวั ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

    ช่วงวยัผู้ใหญ่ตอนปลาย มีความมั่นคงในชวีิต มีสมรรถนะใน

การท างาน เลือกอาชพีในการหารายได้ที่เหมาะสมกับศักยภาพ และมคีวามเชี่ยวชาญ

ตามความถนัดของตน มีความรู้ในการด ารงชีวิต มีสขุภาพท่ีดีตามวัยและพร้อมเข้าสู่

สังคมสูงวัย  

    ช่วงวยัผู้สูงอายุ มีศักยภาพในการถ่ายทอดภมูิปัญญาและ

ความรู ้มีสว่นรวมในกจิกรรมทางสังคม มทีักษะในการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ มีงานท า

หลังเกษียณที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีทกัษะการด ารงชีวิต รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับการ

สร้างเสริมสขุภาพ และการป้องกันโรค  
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   6. กลไกในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรูต้ลอดชีวติ (มาตรา 22 

มาตรา 23  มาตรา 25  มาตรา 26  มาตรา 28) 

  กระทรวงศึกษาธกิาร มีส านักงาน กศน. ที่ด าเนินการจัดการศึกษา

นอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศยัในปัจจุบัน และมีความพร้อมที่จะจัด ส่งเสริมและ

สนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวีิตให้กับประชาชนทุกช่วงวัย เน่ืองจากมีกลไกในการ

ด าเนินงานตั้งแตร่ะดับกระทรวง ระดับภาคซึง่เป็นหน่วยงานทางวชิาการระดับจังหวัด 

สถานศึกษา ซึ่งกระจ่ายอยู่ทกุหมู่บ้านและชมุชนในสถานทีต่่าง ๆ ทั้งน้ีในการ

ด าเนินงานน้ัน   

มีคณะกรรมการเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า รวมทั้งประสานประโยชน์ในการด าเนินงาน

การส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอดชีวติในทุกระดับ 

 

9. เรือ่ง  พระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์พ.ศ. .... 

  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการรกัษาความปลอดภัยไซ

เบอร์ พ.ศ. ....                  ฉบับทีก่ระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคมปรับปรุงจาก

ฉบับที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดต้รวจพิจารณา ซึ่งหลกัการส่วนใหญ่เป็นไป

ตามร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ได้ผา่นการตรวจพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา แต่มกีารปรบัปรุงประเด็นบางส่วนตามผลการรับฟังความคิดเห็น โดยเห็นชอบ

แทนร่างพระราชบัญญัติการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... ฉบับที่ผ่าน

การตรวจพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา               ซึ่งกระทรวงไดแ้จ้ง

ยืนยันไปเมื่อวันที ่26 กันยายน 2561 เพ่ือน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

  รา่งพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์พ.ศ. .... มี

สาระส าคัญเพื่อให้ประเทศสามารถป้องกันและรับมือกับภัยคกุคามทางไซเบอร์ได้อย่าง

ทันท่วงท ีและเพ่ือก าหนดลักษณะของภารกจิหรือบรกิารทีม่ีความส าคัญเป็นโครงสร้าง

พื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศที่จะต้องมกีารป้องกัน รับมือ และลดความเส่ียงจากภยั

คุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้สามารถน าเทคโนโลยีดิจทิัล

ไปใช้ในการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

10. เรือ่ง ขออนมุตัเิปดิตลาดโควตานมผงขาดมนัเนย  ป ีพ.ศ. 2561 เพิม่เตมิ 

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติและเห็นชอบตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(กษ.) เสนอ ดังน้ี   

  1. อนุมตัิยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจกิายน 2548 เรื่อง การ

จัดสรรโควตานมผงขาดมันเนย  ตามสัดส่วนผู้ประกอบการ กลุ่มนิติบุคคลที ่1 (กลุ่มทีร่บั

ซื้อน้ านมดิบ) กับกลุ่มนิติบุคคลที ่2                    (กลุม่ผู้ประกอบการทั่วไป) ในอัตรา 

80 : 20  และเห็นชอบในการอนุมตัิเปิดตลาดน าเข้านมผงขาดมันเนย                       ปี 

พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม ปริมาณ 5,795.82 ตัน ในอัตราภาษีร้อยละ 5 ตามมติ

คณะกรรมการโคนมและผลิตภณัฑ์นมในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที ่5 ตลุาคม 

2561 โดยผูท้ี่จะไดร้ับการจดัสรรจะต้องเป็นผู้ประกอบการรายเดิม  และมีรายงานการ

น าเข้าโควตานมผงขาดมันเนยที่ได้รบัเกินร้อยละ 70 ขึ้นไป  
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  2. มอบหมายให้คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเป็นผู้บริหารการ

จัดสรรโควตาให้กับผูป้ระกอบการที่มีความเดือดร้อนและจ าเป็นตอ้งใช้นมผงขาดมัน

เนยมาเป็นวัตถุดิบในการผลติผลิตภัณฑ์นม และ            ให้ผู้ประกอบการน าเข้าให้

แล้วเสร็จภายในวันที ่31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี ้ต้องไมก่ระทบต่อมาตรการและปริมาณ

การรับซื้อน้ านมโคจากเกษตรกร  

  สาระส าคญัของเรือ่ง  

  กษ. รายงานวา่  

  1. การขออนุมัติให้เปิดตลาดน าเข้านมผงขาดมันเนย ปี พ.ศ. 2561  

เพ่ิมเติม ปริมาณ 5,795.82 ตัน   ในอัตราภาษีร้อยละ 5 ในครั้งน้ี จะจัดสรรให้กับ

ผู้ประกอบการตามความจ าเป็นและเดือดร้อนจากการขาดแคลนวตัถุดิบที่ใช้ในการผลติ 

[แบ่งเป็น กลุ่มนิติบุคคลที่ 1 (กลุม่ที่รับซื้อน้ านมดิบ) จ านวน 4,605 ตัน  และกลุ่มนิติ

บุคคลที ่2 (กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป) จ านวน 1,190.82 ตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนการ

จัดสรรโควตาเท่ากับ 79.75 : 20.55]             จึงต้องขอยกเว้นการจัดสรรโควตาตาม

สัดส่วนผู้ประกอบการกลุ่มนติิบุคคลที่ 1 (กลุม่ที่รับซื้อน้ านมดิบ) กบั               กลุ่มนติิ

บุคคลที ่2 (กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป) ในอัตรา 80 : 20 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

29 พฤศจกิายน 2548   

  2. ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว กระทรวงพาณิชยจ์ะ

ด าเนินการประกาศ             การจัดสรรที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ

ช าระภาษีในโควตา ภายในวันที ่31 ธันวาคม 2561  เพ่ือท าให้การผลิตและการตลาด

ภาคธุรกิจของผู้ประกอบการด าเนินการได้อย่างต่อเน่ืองไม่หยุดชะงัก เน่ืองจากปัญหา                 

การขาดแคลนวตัถดุิบในการผลติ 

  3. ผลกระทบ 

3.1 ดา้นเศรษฐกจิ  

 การผลติและการตลาดในภาคธุรกิจของผู้ประกอบการสามารถ

ด าเนินได้อย่างต่อเนื่อง  

ไม่หยุดชะงกั เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนวัตถดุิบ และธรุกจิภาคอุตสาหกรรมและ

อาหารของต่างประเทศที่มีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่ง

ต้องการขยายฐานการผลิตและการลงทุนเพิ่มขึ้น  เน่ืองจากประเทศไทยมีศักยภาพที่

เหมาะสม แต่ติดขัดในเรื่องการวางแผนการผลติล่วงหน้า เพราะความไม่แน่นอนของ             

การน าเขา้นมผงขาดมันเนยมาใช้เป็นวตัถดุิบในการผลติ หากสามารถเปิดตลาดการ

น าเข้านมผงขาดมันเนยได้พอเพียงตามความต้องการ และชดัเจนจะท าให้สามารถ

ก าหนดแผนธรุกิจลว่งหน้าได้ตลอดทั้งปี และจะมีนโยบายมาลงทนุในประเทศไทยมาก

ขึ้นส่งผลดีต่อธรุกิจในภาพรวม  

3.2 ดา้นเกษตรกร  

 ไม่ได้รับผลกระทบ เน่ืองจากได้มกีารก าหนดหลักเกณฑก์ารบริหาร

โควตาน าเข้า 

นมผงขาดมันเนยไม่ให้กระทบต่อมาตรการและปริมาณการรบัซื้อน้ านมโคจาก

เกษตรกร (ต้องเป็นผูป้ระกอบการ            รายเดิมที่มรีายงานการน าเข้าโควตานมผง

ขาดมันเนยที่ไดร้ับจัดสรรเกินร้อยละ 70 ขึ้นไป) และยังมีแผนการผลติและแผนการรบั

ซื้อน้ านมโคร่วมกันระหว่างองค์กรเกษตรกรโคนมและผู้ประกอบการแปรรูปนมทั้งระบบ 

โดยจะมกีารลงนามในบันทึกข้อตกลงรว่มกัน  
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3.3 ดา้นผูบ้รโิภค  

   ผู้บริโภคจะได้รับผลติภัณฑ์อาหารส าเรจ็รูปจากนมหลายชนิดใน

ราคาต่ า  การด าเนินการทางธุรกิจด้านน้ีไมห่ยุดชะงกัและไม่มกีารน าเข้าผลิตภณัฑ์

ส าเร็จรูปจากตา่งประเทศท่ีมีราคาสูงเข้ามาแทนท่ี  

 

11. เรือ่ง  ขอทบทวนมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที่ 19 ธนัวาคม 2560 เรือ่ง มาตรการพเิศษ

เพือ่ขบัเคลือ่น SMEs  สูย่คุ 4.0 (มาตรการดา้นการเงนิ)  

  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลาและรายละเอียด

การด าเนินงานโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชมุชน (Local Economy Loan)  

และโครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan  เพ่ือปรับเปลีย่น

เครื่องจักร ระยะที่ 2) ภายใตม้าตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs)  สู่ยุค 4.0  (มาตรการดา้นการเงิน) ตามที่กระทรวงอตุสาหกรรม 

(อก.) เสนอ  

  สาระส าคญัของเรือ่ง  

  เดิมคณะรัฐมนตรีมีมตเิมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เห็นชอบในหลกัการ

โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกจิชุมชน  (Local Economy Loan)  และโครงการ 

Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan เพ่ือปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที ่2) 

ภายใตม้าตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 ตามที่กระทรวงอตุสาหกรรม

เสนอ โดยจะสิ้นสดุโครงการในวันที ่ 18 ธันวาคม 2561 แตย่ังมีวงเงินโครงการคง

เหลืออยู่เน่ืองจากทีผ่่านมาธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย ธนาคารออมสินและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องยังมขี้อจ ากัดในการ

ด าเนินการบางประการ เช่น (1) ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทยต้องด าเนนิโครงการฟื้นฟูและเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมส าหรับ SMEs – คนตวัเลก็ วงเงิน 8,000 ล้านบาท ท าให้หน่วยรถม้าเติมทุน

และพนักงานประจ าหน่วยรถม้าเตมิทุนซึ่งท าหน้าท่ีแสวงหาตลาดเป้าหมายและอ านวย

ความสะดวกในการขอสินเชื่อ มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการให้บรกิาร (2) สินเชื่อใน

วงเงิน 15 ล้านบาทต่อราย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs 

เน่ืองจากการลงทุนปรบัเปลี่ยนเครื่องจกัร (Transform) ในกลุม่อุตสาหกรรม S-Curve 

ส่วนใหญ่มีมูลค่าการลงทุนค่อนข้างสูง ประกอบกับยังมผีู้ประกอบการ SMEs ให้ความ

สนใจ ดังน้ัน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงขอความเห็นชอบในหลกัการขยายระยะเวลาและ

การปรับปรุง รายละเอียดการด าเนินงานท้ัง 2 โครงการ โดยสรุปได้ ดังน้ี  

 

รายละเอยีด มตคิณะรฐัมนตร ี

เมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม 2560 

ขอ้เสนอของกระทรวง

อตุสาหกรรม ในครัง้นี ้

 

โครงการสนิเชือ่เพือ่ยกระดบัเศรษฐกจิชมุชน (Local Economy Loan)  

1. ระยะเวลาด าเนิน

โครงการ 

สิ้นสุดรับค าขอกูภ้ายใน

ระยะเวลา 12 เดือน 

นับตั้งแตว่ันที่คณะรัฐมนตรี

มีมติเห็นชอบหรือจนกว่าจะ

หมดวงเงินสินเชื่อรวมของ

สิ้นสุดรับค าขอกูภ้ายใน

วันที ่18 ธันวาคม 2562 

หรือจนกว่าจะหมดวงเงิน

สินเชื่อรวมของโครงการ 
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โครงการ 

2. กลุม่เป้าหมาย ธุรกิจเกษตรกรแปรรูป 

ธุรกิจเกีย่วกับการท่องเท่ียว 

(หรือธุรกิจท่องเท่ียวชมุชน 

ธุรกิจเกีย่วเน่ืองการ

ท่องเท่ียว ธุรกิจที่ตั้งอยู่ใน

หมู่บ้านอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์) ผู้ประกอบการ

ใหม่หรือมีนวัตกรรม (หรือ

ธุรกิจผลติ หรือบรกิารอื่น ๆ 

)  

เพ่ิมกลุ่มธรุกิจคา้ส่ง คา้

ปลีก)  

3. อตัราดอกเบี้ย คิดอัตราดอกเบี้ยจากผู้กู้

ร้อยละ 3 ต่อป ีใน 3 ปแีรก 

ปีที ่4-7 ให้เป็นไปตาม

อัตราดอกเบ้ียที่ธนาคารฯ 

ก าหนด  

- กรณผีู้กู้เป็นบุคคล

ธรรมดา ปีที ่1-3 คิดอตัรา

ดอกเบี้ยร้อยละ MLR -

1.875 ต่อป ี(ปัจจุบัน MLR 

= 6.875  หรือเท่ากับร้อย

ละ 5 ต่อปี) ปทีี ่4-7 ให้

เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยที่

ธนาคารฯ ก าหนด  

- กรณผีู้กู้เป็นนิติบุคคล ปีที ่

1-3 คิดอตัราดอกเบ้ียร้อย

ละ MLR – 3.875 ต่อป ี

(เท่ากับร้อยละ  

3 ต่อปี) ปีที ่4-7 ให้เป็นไป

ตามอัตราดอกเบ้ียที่

ธนาคารฯ ก าหนด 

โครงการ Transformation Loan เสรมิแกรง่ (Soft Loan  เพือ่ปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัร 

ระยะที ่2) 

1. ระยะเวลาด าเนิน

โครงการ 

สิ้นสุดรับค าขอกูภ้ายใน

ระยะเวลา               12 

เดือน นับตั้งแต่วันที่

คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบ

หรือจนกว่าจะหมดวงเงิน

สินเชื่อรวมของโครงการ 

ขยายระยะเวลารับค าขอกู้

เพ่ิมอีก        12 เดือน 

นับตั้งแตว่ันที่คณะรัฐมนตรี

มีมติเห็นชอบหรือจนกว่าจะ

หมดวงเงินสินเชื่อรวมใน

โครงการ และขยาย

ระยะเวลาให้ธนาคารออม

สินเบิกจ่ายสินเชื่อให้แล้ว

เสร็จภายใน              6 

เดือน นับตั้งแต่วันส้ินสุดวัน

รับ            ค าขอกู ้

 

2. กลุม่เป้าหมาย - เป็นบุคคลธรรมดาและนิติ ให้ผู้ประกอบการ SMEs ท่ี
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บุคคลจดทะเบียนใน

ประเทศ (สัญญาไทยถือหุ้น

เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุน

จดทะเบียน) ในกลุ่มธรุกิจ 

S-Curve และมกีารยืน่ภาษี

กับภาครัฐ 

-  เป็นการให้สินเชื่อใหม่ทั้ง

ลูกค้าเดมิหรือลกูค้าใหม่ 

และไม่ใช่ลกูหนี้ที่โอนหนี้ 

(Re-Finance)  มาจาก

สถาบันการเงินอ่ืน  

- เป็นผู้ประกอบการ SMEs 

ที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทกุ

สถาบันการเงินต่อราย (ไม่

รวมกิจการในกลุ่ม) ไม่เกิน 

100 ล้านบาท ณ วันยืน่ค า

ขอกู ้

เคยได้รับการอนุมตัิและใช้

วงเงินสินเชื่อ 3 โครงการ 

สามารถยื่นค าขอกู้ได ้

(1.โครงการสินเชื่อดอกเบ้ีย

ต่ าเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs  

2. โครงการสินเชื่อดอกเบ้ีย

ต่ าเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ให้แก่ผู้ประกอบการ ระยะที ่

2 และ 3. โครงการสินเชื่อ

ดอกเบี้ยต่ าเพื่อปรับเปลี่ยน

เครื่องจักรและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต  

ส าหรับ               ผู้

ประกอบกิจการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม)  

3. วงเงินสินเชื่อต่อราย 15 ลา้นบาท 50 ล้านบาทโดยขอขยาย

วงเงินสูงสุดต่อรายรวม

สินเชื่อดอกเบ้ียต่ า 3 

โครงการขา้งต้นสูงสุดไม่

เกินรายละ 50 ล้านบาท 

 

ทั้งน้ี  เป็นการปรับเปลีย่นรายละเอียดการด าเนินการภายใตก้รอบวงเงินงบประมาณเดิม 

จ านวน 6,395 ล้านบาท โดยรัฐบาลยังคงชดเชยอัตราดอกเบ้ียในอัตราเดิม 

 

12. เรือ่ง การขอใหก้ระทรวงการคลงัค้ าประกนัหุน้กูว้งเงนิรวมไมเ่กนิ 21,000 ลา้นบาท 

ใหแ้กธ่นาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอให้ กค. ค้ า

ประกันหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 21,000 ล้านบาท ให้แก่ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ตามที่ก าหนดในมาตรา 40 แห่ง

พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและ

มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 เพ่ือรองรบัการ

ด าเนินงานของ ธพว. ในการให้สินเชื่อแก่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs)  รวมถึงให้การสนับสนุนด้านการเงิน

แก ่SMEs   รายย่อย ตามนโยบายรัฐบาลอืน่ ๆ  ทั้งน้ี  ให้ ธพว. ด าเนินการประสาน

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)  เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามขั้นตอนในการ

จัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะของ สบน. ต่อไป 

 

13. เรือ่ง การบรหิารโครงการเงนิกูเ้พือ่เพือ่ฟืน้ฟูเศรษฐกจิและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

(Development  Policy Loan : เงนิกู ้DPL)  
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  คณะรัฐมนตรมีีมตริับทราบและอนุมตัิตามทีก่ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 

ดังน้ี  

  1. รับทราบสถานะและผลการเร่งรัดส่วนราชการเจ้าของโครงการด าเนิน

โครงการเงินกู ้DPL ในส่วนที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัตกิารไทยเข้มแขง็ 2555 ซึ่งไดล้งนาม

สัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้วและอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จ านวน 4 โครงการ และ 1 โครงการ

ย่อย  โครงการที่ไดร้บัจัดสรรเงินกู้ DPL  แล้ว แตย่ังไมล่งนามสญัญาจัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวน 1 โครงการ โครงการที่อยูร่ะหว่างการจัดสรรเงินกู้ DPL  จ านวน 1 โครงการ 

และผลการยุตกิารด าเนินโครงการ จ านวน 5 โครงการหลกั 5 โครงการย่อย และ 15 

รายการย่อย  

  2. อนุมตัิขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ของแต่

ละโครงการ             รวม 7 โครงการ  

  3. อนุมตัิการยตุิการด าเนินโครงการ และอนุมัติแนวทางการยตุิโครงการ

เงินกู้ DPL  ที่ไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทนัภายในเดือนธันวาคม 2561 ทั้งน้ี หาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการใดไม่สามารถลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจา้งได้ภายในเดือน

ธันวาคม 2561 เห็นควรให้ใช้แหล่งเงินอื่นเพ่ือด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ต่อไป  

  4. อนุมตัิการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจดัท าระบบศูนย์บริหาร

จัดการรายได้กลาง (Central Clearing House : CCH)  ของส านักงานนโยบายและ

แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยปรับลดเน้ืองานและวงเงินค่าจ้างเฉพาะงวดที ่5b  

การอนุมตัิการบรูณาการระบบกับผู้ให้บรกิาร จ านวน 10,138,395.01 บาท 

 

14. เรือ่ง โครงการกอ่สรา้งปรบัปรงุขยายประปาการประปาสว่นภมูภิาคสาขาชลบรุ ี– 

พนสันคิม – (พานทอง) – (ทา่บญุม)ี ปงีบประมาณ 2560 (ระยะที ่1) 

  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบ ดังน้ี  

   1. เห็นชอบตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ตามหนังสือ

กระทรวงการคลัง  

ที่ กค 0907/9899 ลงวันที่ 26 มถิุนายน 2561) โดยให้กระทรวงมหาดไทย (การประปา

ส่วนภูมภิาค)  

ปรับเปลีย่นแหล่งเงินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาการประปาส่วนภมูิภาค

สาขาชลบุร ี- พนัสนิคม –  

(พานทอง) – (ท่าบุญม)ี ปีงบประมาณ 2560 (ระยะที่ 1) จากเงินงบประมาณ ร้อยละ 75 

จ านวน 2,166.821              ลา้นบาท และเงินนอกงบประมาณร้อยละ 25 จ านวน 

722.273 ลา้นบาท เป็นเงินอุดหนุน ร้อยละ 75 จ านวน 2,166.821 ล้านบาท และเงินกู้

ในประเทศ ร้อยละ 25 จ านวน 722.273 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไมค่้ าประกัน

เงินกู้ 

   2. ให้กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาสว่นภูมภิาครับความเห็นของ

ส านักงบประมาณ (หนังสือส านักงบประมาณ ที ่นร 0715/15976 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 

2561) ส านกังานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาต ิและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการตอ่ไปด้วย  
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15. เรือ่ง การปรบัปรงุรายละเอยีดโครงการกอ่สรา้งปรบัปรงุขยายการประปาสว่น

ภมูภิาค สาขาพทัยา – แหลมฉบงั – ศรรีาชา ระยะที ่1  

   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบ ดังน้ี  

   1. เห็นชอบตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (กค.) (หนังสือ

กระทรวงการคลัง ดว่น ที่ กค 0907/13941 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561) ที่เห็นชอบให้

การประปาสว่นภมูิภาค (กปภ.) ปรับปรุงรายละเอียดโครงการปรบัปรุงขยายการประปา

ส่วนภูมภิาค สาขาพัทยา – แหลมฉบัง – ศรรีาชา ระยะที่ 1 และปรับกรอบวงเงินเป็น 

2,349.247 ล้านบาท โดยเป็นการปรบัปรุงดา้นเทคนิคการผลติน้ าประปาจากระบบผลิต

น้ าแบบ Conventional ร่วมกับ Mobile เปลี่ยนเป็นระบบผลิตน้ าแบบ Conventional 

ทั้งหมด ซึ่งเป็นการด าเนินงานผลิตน้ าประปาที่เป็นรูปแบบมาตรฐานที่ กปภ. ใช้ทั่ว

ประเทศ เพ่ือให้การด าเนินการมีความสอดคล้องกับความจ าเป็นและสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงมีความเหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่โครงการที่สามารถใช้ประโยชน์

ได้จริง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการในการรองรับ

ความต้องการใช้น้ าที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่โครงการ ทั้งน้ี กค. เห็นควรให้ใช้เงินกู้

ภายในประเทศ จ านวน 3,284.675 ล้านบาท โดย กค. ไม่ค้ าประกันเงินกู้ เน่ืองจาก

โครงการมีความคุ้มคา่ทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ รวมทัง้ กปภ. มีฐานะการเงินที่

มั่นคง มีความสามารถในการช าระหนีร้ะดับสูงและมีความเสีย่งทางเครดิตอยู่ในระดับต่ า 

ประกอบกับมกี าไรสทุธิจากการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดย กค. จะเป็นผู้พิจารณา

จัดล าดับความส าคัญในการกู้เงิน วิธกีารกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ตาม

ความเหมาะสมและจ าเป็นต่อไป และขอให้ กปภ. จัดท าแผนการใช้เงินและเสนอความ

ต้องการกู้เงินเพื่อลงทนุในโครงการดังกล่าวภายหลังจากทีค่ณะรัฐมนตรีได้อนุมตัิแล้ว 

เพ่ือ กค. จะได้เสนอแผนการกู้เงินต่อคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้

สาธารณะเพื่อบรรจโุครงการเงินกู้ไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปี

งบประมาณต่อไป เน่ืองจากการปรับปรุงรายละเอียดโครงการส่งผลให้การด าเนินงาน

โครงการล่าช้ากวา่แผนการด าเนินงานเดิม จึงเห็นควรให้ กปภ. ปรับปรุงแผนการ

ด าเนินงานดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน และควรเร่งประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน และเร่งรัดการด าเนินโครงการให้

เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้เพ่ือไม่ให้โครงการฯ ล่าช้า และเกิดคา่ใช้จ่ายในการ

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น (Cost Overrun)  

  และให้กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส่วนภูมภิาครับความเห็นของ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (หนังสือส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิที ่นร 1115/1143 ลงวันที ่23 

กุมภาพันธ์ 2561) ไปพิจารณาด าเนินการตอ่ไปด้วย  

  2. ให้กระทรวงมหาดไทยก ากับให้ กปภ. ถอืปฏิบัตติามมติคณะรฐัมนตรี

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการ

ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการของสว่นราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงาน

ราชการ) ส าหรับการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของ กปภ. ในคราวตอ่ ๆ ไป อย่างเคร่งครัด

ด้วย  
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16. เรือ่ง ขออนมุตัดิ าเนนิโครงการวงัหบีอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิจงัหวดั

นครศรธีรรมราชและขออนมุตัผิอ่นผนัมตคิณะรฐัมนตรใีนการขอใชพ้ืน้ทีลุ่ม่น้ าชัน้ที ่1 

เอ 

   คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติ ดังน้ี  

   1. อนุมตัิในหลกัการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กรมชลประทาน) 

ด าเนินโครงการวังหีบอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจังหวัดนครศรีธรรมราช มกี าหนด

แผนงานโครงการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566) กรอบวงเงินงบประมาณ

โครงการทั้งสิ้น 2,377.644 ล้านบาท และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณร์ับความ 

เห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม กระทรวง

สาธารณสขุ และส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

ส าหรับงบประมาณด าเนินโครงการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งน้ี 

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงและท าความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ และผู้ที่

ได้รับผลกระทบให้ไดข้้อยุตกิ่อนด าเนินการตามโครงการต่อไป 

  2. อนุมตัิผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 และ 12 

ธันวาคม 2532 กรณี           การขอใช้พื้นทีลุ่่มน้ าชั้นที่ 1 เอ เพ่ือให้กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ (กรมชลประทาน) สามารถเข้าใช้พื้นที่ส าหรับ        การก่อสร้างโครงการ

วังหีบอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป 

  3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิาร

ป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัตกิารติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์              (กรมชลประทาน) 

เสนออย่างเคร่งครัด 

  สาระส าคญัของเรือ่ง 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมตัิโครงการ

วังหีบอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวัดนครศรีธรรมราชมีก าหนดแผนงานโครงการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 

2,377.644 ล้านบาท เน่ืองจากพื้นที่บริเวณลุ่มน้ าวังหีบประสบปัญหาอุทกภยัในพ้ืนที่

ด้านทิศใต้ รวมถึงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าด้านอุปโภคบริโภค และน้ าเพื่อ

การเกษตรที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง โดยโครงการมวีัตถุประสงค์เพือ่เป็นแหล่งเก็บกักน้ า

ต้นทุนเพ่ือการชลประทาน จ านวน 13,014 ไร่ แหล่งแพร่และขยายพันธุ์สัตว์น้ าจืด การ

บรรเทาอุทกภัย รวมทัง้เป็นแหล่งท่องเท่ียวหรือเป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจให้ราษฎรที่

อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ทั้งน้ี กรมชลประทานใช้พื้นที่

ส าหรับก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ รวมถึงพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าประมาณ 828 

ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตปา่สงวนแห่งชาติป่าปลายคลองวังหีบทั้งหมดโดยมีพื้นที่บริเวณอ่างเก็บ

น้ าประมาณ 118 ไร่ ทับซ้อนอยู่ในพื้นทีลุ่่มน้ าชั้นที่ 1 เอ ซึ่งต้องขออนุมัติผ่อนผันมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่28 พฤษภาคม 2528 และ 12 ธันวาคม 2532 กรณกีารขอใช้

พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 เอ เพ่ือให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กรมชลประทาน) สามารถ

เข้าใช้พื้นที่ส าหรับการก่อสร้างโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิจังหวัด

นครศรีธรรมราช ต่อไป โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จดัท ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอคณะกรรมการผูช้ านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน้ า และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

เห็นชอบแล้วตามนยัมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 
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17. เรือ่ง ขอผอ่นผนัการใชพ้ืน้ทีลุ่ม่น้ าชัน้ที ่1 เอ ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่23 

ธนัวาคม 2546 เพือ่ด าเนนิโครงการกอ่สรา้งรถไฟทางคู ่ชว่งมาบกะเบา – ชมุทางถนนจิ

ระ  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติ ดังน้ี  

   1. อนุมัติให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย : รฟท.) ไดร้ับ

การผ่อนผันการใช้พืน้ที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 เอ เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู ่ชว่ง

มาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ ตามทีก่ระทรวงคมนาคมเสนอ 

   2. ให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย : รฟท.) ด าเนินการ

ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 

และรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาต ิในฐานะฝ่าย

เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาต ิไปพิจารณาด าเนินการต่อไป รวมทั้ง

จะต้องปฏบิัติตามกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่วข้องอย่างเคร่งครัด

ด้วย   

 

18. เรือ่ง โครงการหอ้งเรยีนกฬีา 

  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง โครงการห้องเรยีนกีฬา ตามที่

กระทรวงศึกษาธกิาร (ศธ.) เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัต ิดังนี้  

   1. เห็นชอบโครงการห้องเรียนกีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565  

   2. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการห้องเรียน

กีฬา ตามความเห็นของส านักงบประมาณ  

  และให้ ศธ. รับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาและด าเนินการต่อไป

ด้วย  

   สาระส าคญัของเรือ่ง     

   โครงการห้องเรยีนกีฬา มีรายละเอียดโครงการ สรุปได ้ดังน้ี  

วตัถปุระสงค ์ - หานักกีฬาใหม่เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับตา่งประเทศและ

ต่อยอดให้กีฬากลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และมีความ

ยั่งยืน โดยน ารูปแบบโครงการสานฝันการกฬีาสู่ระบบ

การศกึษาจังหวัดชายแดนใต้มาขยายผลสู่ “โครงการ

ห้องเรียนกีฬา”  

- เพ่ือให้นักเรียนมคีวามรู้และทกัษะในการศึกษาต่อใน

ระดับอดุมศกึษาที่เกี่ยวกับการกีฬา และสามารถประกอบ

อาชีพเกี่ยวกับการกีฬาได้ 

เปา้หมาย  รับนักเรยีนที่ส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ทั้งในระดบัมัธยมศึกษา

ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 12 – 18 ปี ทีม่ีความ

ถนัดและความสามารถพิเศษทางการกีฬา (ฟุตบอล 

วอลเลย์บอล หรือบาสเกตบอล) จ านวน 1,764 คน โรงเรียน

ละไม่เกิน 80 คน โดยนักเรียนจะส าเร็จการศึกษาใน
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ปีงบประมาณ 2565 เข้ามาศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการดังกล่าว จ านวน 9 โรงเรียน 8 จงัหวัด  

การด าเนนิงาน  - พัฒนาหลักสตูรกีฬาและวิทยาศาสตรก์ารกีฬา  

- ประชาสัมพันธ์โครงการ ในรูปแบบเอกสาร โปสเตอร ์วีดิ

ทัศน์ (VTR) แนะแนว และเว็บไซต ์ 

- จัดหาและพฒันาบุคลากรเพ่ือฝกึสอนกีฬา และบุคลากร

สนับสนุนกีฬา  

- จัดกิจกรรมสร้างเสรมิประสบการณ์กีฬาและกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรยีน เช่น คลินิกพิเศษห้องเรียน

กีฬา การเข้ารว่มการแข่งขันกีฬารายการส าคัญระดับชาต ิ 

- สนับสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นอาคารสถานที ่

ยานพาหนะ และสนามฝึกซ้อมกีฬา  

- ก ากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการห้องเรียนกีฬา ตาม

ตัวชีว้ัดที่ไดก้ าหนด  

 

19. เรือ่ง  ของขวญัปใีหม ่(ป ีพ.ศ. 2562) ใหแ้กป่ระชาชน 

 คณะรัฐมนตรมีีมตริับทราบของขวัญปีใหมใ่ห้แก่ประชาชน ตามที่

ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยได้ด าเนินการรว่มกับส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทัล 

(องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกีย่วข้องด าเนินโครงการพฒันาระบบการให้บรกิาร

ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส ์(Biz Portal) เพ่ือยกระดับการให้บรกิาร

ประชาชนผา่นช่องทางออนไลน์ที่ https://bizgovchannel.go.th/และการให้บริการ

ข้อมูลภาครัฐในการตดิต่อราชการผ่าน www.info.go.th ซึ่งเป็นโครงการภายใต้

แผนงาน / โครงการ “บริการฉับไว เว็บเดียวจบ ครบทุกเรื่อง”             สรุปสาระส าคัญ

ได้ดังน้ี  

 

งาน/กจิกรรม การด าเนนิงาน 

1) งานบริการส าหรับธุรกิจ  

(https://bizgovchannel.go.th/) 

เป็นการให้บรกิารข้อมูลและการท า

ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Transaction)  

ส าหรับการออกหนังสอืรับรอง ใบอนุญาต

และเอกสารต่าง ๆ ใน 10 ธุรกิจ  รวม 40 

ใบอนุญาต ครอบคลุมการขออนุญาตราย

ใหม่ การต่ออายุ การแก้ไข/เปลีย่นแปลง 

และการยกเลิก ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการ

พัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงระบบการ

รับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-

Payment Portal of Government) ของ

กรมบัญชีกลาง รวมทัง้ได้ขยายการ

ให้บริการการอนุญาตประกอบธรุกจิ

ร้านค้าปลีก  และร้านอาหารที่ยื่นค าขอ

ผ่านระบบ Biz Portal จ านวน 9 

ใบอนุญาต ไปยังจังหวัดน าร่อง 2 จังหวัด 

https://bizgovchannel.go.th/และการให้บริการข้อมูลภาครัฐในการติดต่อราชการผ่าน
https://bizgovchannel.go.th/และการให้บริการข้อมูลภาครัฐในการติดต่อราชการผ่าน
http://www.info.go.th/


 

 

 

25 

ได้แก ่จังหวัดฉะเชิงเทราและราชบรุ ี 

2) งานบริการส าหรับประชาชน 

(www.info.go.th) 

เป็นเว็บไซต์ศูนยร์วมข้อมูลเพ่ือบริการ

ข้อมูลภาครัฐแก่ประชาชนให้สามารถ

ค้นหาและเข้าถึงข้อมลูได้ง่ายผ่านเว็บไซต์

เดียว (www.info.go.th) โดยแบ่งหัวข้อ

การค้นหาเป็น 11 หมวด  ตามเหตุการณ์

ในช่วงชวีิต (life event)  ของประชาชน  

ตั้งแต่เกิด การศึกษา เข้าท างาน แต่งงาน 

มีครอบครวั จนถึงวัยชรา  รวมถึงมี

ช่องทางบรกิารที่ประชาชนสามารถ

ร้องเรียนหรือร้องทุกขต์่อหน่วยงานของ

ภาครัฐได ้ประกอบด้วย 1) แจ้งเกิด              

2) เข้าเรยีน 3) ท าบัตรประชาชน 4) ท า

ใบขับขี่               5) ขอสวัสดกิาร 6) จ่าย

ภาษี 7) ท างาน 8) มีครอบครวั 9) มีบ้าน 

10) แจ้งตาย และ 11) ร้องเรยีนเรื่องต่าง ๆ  

 

 

 

20. เรือ่ง ของขวญัรฐับาล  สูป่ระชาชนจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

 คณะรัฐมนตรมีีมตริับทราบของขวัญปีใหมท่ี่จะมอบให้แก่ประชาชน ใน

ห้วงเทศกาลปีใหม ่2562 ภายใตช้ื่อ ของขวญัรัฐบาล สู่ประชาชนจังหวัดชายแดน

ภาคใต ้ประจ าปี พ.ศ. 2562 “เราจะไม่ทิ้งใคร ...ต้องก้าวไปด้วยกนั”  ตามที ่ศอ.บต.

เสนอ โดยมโีครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญสรุปได้ดังนี้  

 

โครงการ/กจิกรรม การด าเนนิงาน 

1) คนืความรกั ความ

ผกูพนั  ผา่นการสบืสาน

พระราชปณธิาน 

1.1) จัดสรา้งหอเฉลิมพระเกียรต ิสถาบันพระมหากษัตริยก์ับ

การพฒันา              จงัหวัดชายแดนภาคใต ้ระยะที ่1 ณ 

ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใตต้อนล่าง  

1.2) โครงการธนาคารอาหารปลอดภัยระดบัหมู่บ้าน/ต าบล 

โครงการเกา้อี้สุขใจสูร่องเท้าคู่แรก  และขยายผลโครงการ

สิริเวชยาน 

2) มอบโอกาสในชวีติ

ดา้นการสรา้งงาน สรา้ง

อาชพี  กระจายรายได ้

ภายใตก้ารพฒันา

เศรษฐกจิไรร้อยตอ่ 

2.1) ผ่านโครงการ “ประมงสันติสขุ” เพ่ือเร่งขยายพื้นที่

อนุรักษแ์ละฟื้นฟูป่า 

ชายเลน  เพ่ิมพื้นที่เพาะเลี้ยงสตัว์น้ าและแกป้ัญหาประมง 

2.2) ผ่านอาชีพเชิงคู ่โดยด าเนินโครงการสวนยางสู่ฟาร์ม

เกษตรผสมผสาน               ต าบลละ 1 แห่ง และวิจัย/น าร่อง

พืชเศรษฐกิจใหม ่ 

2.3) เร่งผลกัดันกิจกรรมหลกัโครงการเมืองต้นแบบ 

“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เช่น จัดตั้งโรงงานแปรรปู

มะพร้าว และเร่งรัดการก่อสร้างและเตรียมความพร้อม

http://www.onfo.go.th/
http://www.onfo.go.th/


 

 

 

26 

สนามบินเบตง จังหวดัยะลา  ให้สามารถเปิดด าเนินการวันที่ 

1 มกราคม 2563  

2.4) พัฒนาและเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในอ าเภอเบตง 

จังหวัดยะลา เช่น หมูบ่้านจีนฮากกา 150 ป ี 

2.5) จัดตั้งศูนย์ประสานและบริการพฒันาเบด็เสร็จ (OSS)  

เพ่ืออ านวยความสะดวกการลงทุนให้แก่ประชาชนและ

ผู้ประกอบการ 

2.6) ยกระดบัพ้ืนที่เศรษฐกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

เชื่อมโยงสูก่ารเป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)   

3) ยกระดบัคณุภาพชวีติ

และสรา้งความเขม้แขง็

ในสงัคม 

3.1) จัดระบบขับเคลื่อนการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้ที่ขาด

โอกาสกว่า 180,000 คน ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

3.2) ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอาย ุโดย

อาศัยสถาบันปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

4) เพิม่ศกัยภาพเยาวชน

และ 

คนของรฐั 

4.1) จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพเยาวชน 

เพ่ือจัดระบบและ     กลไกเชื่อมโยงผู้ส าเร็จการศกึษาสู่การ

แสวงหาอาชีพ  

4.2) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  โดยสถาบันพัฒนา

เจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่าย 

พลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต ้

 

21. เรือ่ง ของขวญัปใีหมก่ระทรวงแรงงาน ป ี2562  

  คณะรัฐมนตรมีีมตริับทราบของขวัญปีใหม ่รง. ปี 2562 ให้แก่คนไทยและ

แรงงานทัว่ประเทศ ภายใต้แนวคิด “คนไทยสุขสันต ์ของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวง

แรงงาน” ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ โดยได้ก าหนดมาตรการเพ่ือเป็นของขวญั

ปีใหม่ให้แก่ประชาชน ระยะเวลาด าเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 

2562 สรุปได้ดังนี ้

  1. สขุจติ...ขยายสทิธลิกูจา้งชัว่คราว ขยายความคุ้มครองสู่ลกูจ้างชั่วคราว

และพนักงานราชการ และลูกจ้างของสมาคม มลูนิธิ รวมทั้งองคก์รต่างประเทศซึ่งเป็นผู้

ได้สิทธิใหม่และเพ่ิมสทิธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน (จ านวน 11,500,000 คน) ตาม

พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มผีลบังคับใชต้ั้งแต ่               วันที ่

9 ธันวาคม 2561 เพ่ิมอัตราค่าทดแทนเป็นรอ้ยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน เพ่ิม

ระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณลีกูจ้างทพุพลภาพเป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี เพิ่ม

ระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณลีกูจ้างเสยีชีวติหรือสูญหาย                เป็น 10 ปี เพิ่ม

การจ่ายค่าท าศพแกผู่จ้ัดการศพของลกูจ้างให้เป็นจ านวน 40,000 บาท 

  2. สขุใจ...ชา่งประชารฐัในชมุชน บรกิารคน้หา ติดต่อช่างฝีมือ มี

มาตรฐานทีผ่่านการรบัรองจาก รง. โดยสามารถเรียกใช้บริการชา่งเพื่อบริการที่บ้าน

ด้วยตวัเอง เพียงเข้าไปที่เว็บไซตข์องกรมพฒันาฝีมือแรงงาน (www.dsd.go.th) “ร้าน

ช่างประชารัฐ” มีช่างประชารัฐในชุมชนทีพ่ร้อมจะให้บรกิารกวา่ 14,000 คน ใน 

81,962 ชุมชน 

  3. สขุสบาย...รกัษาไดท้กุโรงพยาบาล พกบัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้

ทุกโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนทัว่ประเทศ (72 ชั่วโมงแรก) โดยเข้ารับการรักษาใน

http://www.dsd.go.th/
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โรงพยาบาลของรัฐโดยไม่ต้องส ารองจ่าย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน 

ส านักงานประกันสังคมจ่ายตามหลักเกณฑแ์ละอตัราทีป่ระกาศก าหนด และเพ่ิมการ

เข้าถึงบริการตรวจสขุภาพเชิงรุกในสถานประกอบการทั่วประเทศตามหลกัเกณฑ์และ

อัตราที่ประกาศก าหนด 

  4. สขุลน้...คนไทยมงีานท า ส่งเสริมให้คนไทยมีงานท าผ่านตู้งาน (Job 

Box) จ านวน 500 ตู ้               ทัว่ประเทศ และศูนย์บรกิารจัดหางาน (Smart Job 

Center) โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการใช้บรกิารค้นหาต าแหน่งงานว่างและ

จับคู่งานแบบทันที และส่งเสริมการไปท างานในต่างประเทศผ่านโมบายแอปพลิเคชัน 

TOEA รวมถึงให้บริการข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการไปท างานต่างประเทศ จ านวน 15 

ประเทศ 

  5. สขุหรรษา...พฒันาทกัษะออนไลน์ ให้บรกิารเรียนรูด้้วยตนเองผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาง YouTube กว่า 174 เรื่อง โดยจัดให้มีวดีิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้

หรือฝึกอบรมออนไลน์ด้วยตนเองทุกที ่ทุกเวลา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์

ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมัครเข้ารบัการพฒันาทักษะ 4.0 จ านวน 286 

หลักสูตร 

 

22.  เรือ่ง  โครงการ “สง่ความสขุปใีหม ่มอบให้เกษตรกร จากใจกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ”์                    ป ีพ.ศ. 2562  

  คณะรัฐมนตรมีีมตริับทราบโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร 

จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ป ีพ.ศ. 2562 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

(กษ.) เสนอ โดยไดก้ าหนดมาตรการเพ่ือเปน็ของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ระยะเวลา

ด าเนินการระหว่างเดอืนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 สรุปไดด้ังน้ี 

  1. มอบของขวญัเกษตรกรไทย มกีนิ มใีช ้มรีายไดพ้อเพยีง เช่น สง่มอบ

โครงการชลประทานขนาดเลก็ จ านวน 6 โครงการ ปรับปรุงถนนคันคลองพ้ืนท่ี

โครงการชลประทาน และก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยมีเกษตรกร

ได้รับประโยชน์ จ านวน 51,600 คน 17,585 ครวัเรือน 

  2. เพิม่พลงัปใีหม ่จ าหนา่ยสนิคา้ราคาพเิศษ สนิคา้เกษตรคณุภาพ โดยได้

จัดจ าหน่ายสินค้าและผลติภณัฑ์ทางการเกษตร เช่น ไข่ไก ่นม กระเช้าของขวัญ 

อาหารทะเลแปรรูป และผลิตภณัฑ์ยางพารา ในราคาพิเศษ ณ จดุจ าหน่ายของ

หน่วยงานต่าง ๆ และในตลาดออนไลน์ โดยมีเกษตรกรไดร้ับประโยชน ์จ านวน 14,002 

คน  

  3. ปใีหมเ่ทีย่วทัว่ไทย สขุใจไปกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   3.1 เปิดสถานท่ีราชการและปรับภูมทิัศน์รองรับนักท่องเทีย่วใน

สถานที่ต่าง ๆ เช่น แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์ แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ศูนย์พฒันาอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริและศูนยว์ิจัยต่าง ๆ  

โดยมีประชาชนไดร้ับประโยชน ์จ านวน 190,400 คน  

   3.2 เปิดแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ปศุสัตว์ และพิพิธภณัฑต์่าง ๆ ให้

ประชาชนเข้าชมโดย             ไม่เสียค่าใช้จา่ย โดยคาดว่าจะมปีระชาชนเข้ารว่ม

กิจกรรม จ านวน 14,500 คน 
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   3.3 ให้บริการประชาชนผ่านจุดบรกิารต่าง ๆ  เช่น ให้บริการจุดพัก

รถ ห้องน้ าและน้ าดื่ม จ านวน 162 จุด ในพืน้ที่ 76 จังหวัด โดยมปีระชาชนไดร้ับ

ประโยชน ์จ านวน 72,700 คน 

  

23.  เรือ่ง  มาตรการสง่เสรมิการช าระเงนิเพือ่ซือ้สนิคา้และบรกิาร และการน าสง่ขอ้มลู

ภาษมีลูคา่เพิม่ผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบ ดังน้ี 

  1. เห็นชอบในหลกัมาตรการส่งเสริมการช าระเงินเพ่ือซื้อสินค้าและบริการ 

และการน าส่งข้อมลูภาษีมูลค่าเพ่ิมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ตามที่กระทรวงการคลัง

เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรและกรมบัญชีกลางเป็น

หน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้

กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเร่งด าเนินการก าหนดหลักเกณฑแ์ละ

เง่ือนไขต่าง ๆ เพ่ือรองรับการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

รวมถึงเร่งชี้แจงและท าความเข้าใจกับประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าให้ทราบถึง

รูปแบบ วิธกีารด าเนินการ ตลอดจนหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนิน

มาตรการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่

ก าหนดไว้ รวมทั้งให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพจิารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

  2. ส าหรับค่าใช้จา่ยทีก่ระทรวงการคลังจะขอรับการจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินรวม 9,240 ล้านบาท ให้แก่

กรมสรรพากร ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลงั

พิจารณาจดัท าแผนบริหารความเส่ียงเพ่ือรองรับในกรณีที่มผีู้สนใจเข้าร่วมมาตรการ

ส่งเสริมการช าระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบรกิาร และการน าส่งข้อมลูภาษีมลูค่าเพิ่มผ่าน

ระบบอิเลก็ทรอนิกส์เป็นจ านวนมาก และส่งผลให้การจ่ายเงินชดเชยส าหรับมาตรการ

ดังกลา่วสูงเกินกว่ากรอบวงเงินที่กระทรวงการคลังแสนอขออนุมตัมิาในครั้งนี้ต่อไปดว้ย 

  3. เห็นชอบหลักการในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรบัเงิน

ชดเชยที่ได้รับตามมาตรการส่งเสริมการช าระเงินเพ่ือซื้อสินค้าและบริการและการน าส่ง

ข้อมูลภาษีมลูค่าเพิ่มผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังเร่งน าเสนอร่าง

กฎหมายที่เกีย่วข้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วต่อไป 

 

24. เรือ่ง โครงการของขวญัปใีหม ่กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าป ีพ.ศ. 2562 ส าหรบั

ประชาชน  

  คณะรัฐมนตรมีีมตริับทราบโครงการของขวญัปีใหม่ สธ.ประจ าป ีพ.ศ.

2562 ส าหรับประชาชน จ านวน 3 โครงการ ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุข (สธ) โดยสรุป

สาระส าคัญได้ดังนี ้

 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีด 

1. โครงการบรูณาการหน่วยแพทย์

เคลื่อนที่ เพ่ือดูแลประชาชนอุทิศถวาย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวาย

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อดูแลประชาชน

ในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยการออกหน่วยแพทย์

เคลื่อนที่ทุกอ าเภอทั่วประเทศ โดยบรูณา

การร่วมกันระหว่าง สธ. 
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สมเด็จ 

พระนางเจ้าสิรกิิติ ์พระบรมราชินีนาถ 

ในรัชกาลที ่9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจ

แห่งชาต ิกระทรวงมหาดไทย กระทรวง

แรงงาน และกรุงเทพมหานคร 

2. โครงการตรวจยีนแพ้ยา 10,000 คน เป็นการให้บรกิารตรวจยีนเสี่ยงต่อการ

แพ้ยาแก่ผู้ปว่ยทีม่ีข้อบ่งชี้การใชย้ากัน

ชัก Carbamazepine  

เพ่ือป้องกันการแพ้ยารุนแรง โดยแพทย์

จากโรงพยาบาลพิจารณาการส่งตรวจ

ยีนให้แก่ผู้ปว่ย 

รายใหม่ที่จ าเป็นต้องได้รับยาดังกล่าว 

สามารถส่งตรวจยงัสถาบันชีววิทยา

ศาสตรก์ารแพทย์หรือศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ในแต่ละภมูภิาค 

 

3. โครงการจดัท าบัตร SMART CARD 

อาสาสมัครสาธารณสขุ (อสม.) สธ.  

เพ่ือให้ อสม. ทกุคน ใน 76 จังหวัด 

สามารถรับเงินค่าตอบแทนการเสียเวลา

ได้โดยตรง สามารถกดเงินสดผ่านตู ้

ATM ทุกธนาคารโดยไม่เสีย

ค่าธรรมเนียม (เริ่มมอบบัตรตั้งแต่เดือน

มกราคม 2562 ภาคละ 1 จังหวัด และ

ด าเนินการจดัสรรให้ครบทุกจังหวัด 

ภายในเดือนมีนาคม 2562)  

 

25. เรือ่ง ของขวญัปใีหมส่ าหรบัประชาชนของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

(ดศ.) 

  คณะรัฐมนตรมีีมตริับทราบการด าเนินการกจิกรรม/โครงการ/การ

ด าเนินงานของกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ส าหรับ

ประชาชน ตามทีก่ระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) โดยมีการด าเนินการที่

ส าคัญ เช่น 

  1. บรกิารระบบตรวจสอบสทิธ ิ(Smart Sign On) เพ่ือเข้าใช้บรกิาร

อินเทอร์เน็ตสาธารณะ โดยประชาชน นักท่องเที่ยว นกัเรยีน และนกัศึกษา สามารถเข้า

ใช้บรกิารอินเทอร์เน็ตสาธารณะด้วย Username และ Password เดียวกันไดก้ับทกุ

ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ เชน่ สนามบิน สถานีขนส่ง  

และสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ  

  2. บรกิารอนิเทอรเ์นต็ความเรว็สงูสาธารณะ Smart City จงัหวดัภเูกต็ 

โดยประชาชน นกัท่องเที่ยว และชาวต่างชาติ สามารถรับบริการ Free Wi-Fi ในพื้นที่

จังหวัดภูเกต็ 

  3. บรกิารอนิเทอรเ์นต็ของบรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) (บมจ.ทโีอท)ี ใน

โครงข่ายเน็ต 

ประชารัฐ ผู้ที่สมัครใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ทโีอที ในพ้ืนที่โครงขา่ยเน็ต
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ประชารัฐ ระหวา่งวันที่ 15 ธันวาคม 2561 – 15 มกราคม 2562 จะได้รับสิทธิพิเศษใช้

งานฟรี 3 รอบบิลแรกที่สมัครใช้บรกิาร 

  4. บรกิารโทรศพัทป์ระจ าทีแ่ละ TOT Mobile ผู้ใช้บรกิารโทรศัพท์ประจ า

ที่ของ บมจ. ทีโอท ีและ TOT mobile ระบบรายเดือน (Postpaid) จะไดร้ับสิทธิการ

ยกเว้นค่าโทรศัพท์ทีโ่ทรไปยังเลขหมายปลายทางที่เป็นโทรศัพทป์ระจ าที่ทกุเลขหมาย

ทั่วไทยและโทรไปยังโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT mobile ทุกเลขหมายในวันที ่30 

ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. จนถึงวนัที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 23.59 น. สว่น

ผู้ที่ใช้บริการ TOT mobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) จะได้รับสทิธโิทรฟรีไปยังทกุ

โครงข่าย 100 นาที ระหว่างวันที ่

31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 

  5. โปรปใีหม ่จาก my by CAT ผู้ใช้บรกิารทั้งแบบรายเดือนและแบบเติม

เงินสามารถโทรและ 

ส่ง SMEs ในเครือข่าย รวมทั้งใช้งาน LINE Application โดยไม่เสียค่าบรกิารตั้งแต่

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562  

  6. โครงการชอ้ป software ลดหย่อนภาษ ี200% มลูค่าสูงสุด 10,000 

บาท ต่อราย โดยผู้ประกอบการ SMEs รายย่อยสามารถน าใบเสรจ็การซื้อสินค้า 

software มาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200% มูลค่า           ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย 

  7. การทดลองใชบ้รกิารเรยีกเกบ็เงนิปลายทาง (Cash on Delivery: 

COD) โดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย 3 เดือน จะไดท้ดลองใช้บริการ COD กับบริการ EMS ใน

ประเทศของบริษัท ไปรษณยี์ไทย จ ากดั โดยงดเว้นการเรียกเก็บค่าบริการ (3%) เป็น

เวลา 3 เดือน นับจากวันที่เปิดให้ใช้บรกิาร (ธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) 

  8. การเปดิใหบ้รกิาร Open House ศูนย์อุตุนิยมวทิยาภาค โดยประชาชน

ทั่วไปสามารถเข้าชมได้โดยไมต่้องท าหนังสอืหรือเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ระหว่างวันที ่1 – 

14 มกราคม 2562 

 

26. เรือ่ง โครงการของขวญัปใีหมส่ าหรบัประชาชน ประจ าป ี2562 

  คณะรัฐมนตรมีีมตริับทราบโครงการของขวญัปีใหม่ส าหรับประชาชน 

ประจ าป ี2562  

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

  1. การดูแลชว่ยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นงานท่ี

กระทรวงการต่างประเทศให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยมีกรมการกงสลุเป็นแกน

ขับเคลื่อนหลกัภายใตก้รอบนีต้ลอดช่วง 3 ปทีี่ผ่านมา                (พ.ศ. 2559 – 2561) 

กระทรวงการต่างประเทศได้ให้บริการรับค าร้องหนังสือเดินทางนอกเวลาราชการ (วัน

เสาร์) เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือเป็นของขวัญแก่ประชาชนในโอกาสปีใหม่ โดยมีประชาชน

ได้รับบรกิารรวมทั้งสิน้  

114,902 ราย 

  2. ส าหรับในปี พ.ศ. 2562 กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสลุได้

เปิดบริการพิเศษ ในรปูแบบเดิมคือ ให้บริการรับค าร้องหนังสือเดินทางนอกเวลา

ราชการ (วันเสาร์) และเพ่ิมบริการพิเศษในรปูแบบใหม่ คือ การบรกิารเอกสารแปล

ส าเร็จรูปก่อนการรับรองนิติกรณ์เอกสารโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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   2.1 การบรกิารรับค ารอ้งหนังสือเดินทางเล่มบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์

ที่ 8 / 15 / 22 ธันวาคม 2561 และวันเสาร์ที ่5 มกราคม 2562 โดยเปิดให้บริการ 3 แห่ง 

ได้แก ่ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 

ศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค) ส านกังานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า 

(อาคาร SC Plaza) และส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย 

   2.2 การบรกิารเอกสารแปลส าเร็จรูปก่อนการรับรองนิตกิรณ์

เอกสารเพ่ือลดภาระคา่แปลเอกสาร ซึ่งท าให้ประชาชนได้รับเอกสารแปลที่มกีารรองนิติ

กรณ์รวดเรว็ขึ้น ระยะเวลาให้บรกิาร 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2562) โดยเป็นการ

ให้บริการประชาชนทีต่้องการรับรองนิตกิรณ์ค าแปลเอกสารแต่ยงัไม่ได้แปลเอกสารมา

ก่อน ส าหรบัเอกสาร 16 ประเภท ได้แก ่(1) บัตรประจ าตวัประชาชน (2) แบบรับรอง

การทะเบียนราษฎร                 (3) ทะเบียนบ้าน (4) สูติบตัร (5) มรณบตัร (6) 

ใบส าคัญการสมรส (7) ทะเบียนสมรสและบนัทึก  

(8) ใบส าคัญการหยา่ (9) ทะเบียนหย่าและบนัทึก (10) ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว 

(11) บันทกึฐานะแห่งครอบครวั (12) หนังสอืรับรองการใช้ค าน าหน้านาม (13) หนังสือ

ส าคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (14) หนังสือส าคญัการเปลี่ยนชื่อตัว (15) หนังสือส าคัญการ

ร่วมใช้ชื่อสกุล และ (16) หนังสือส าคัญการจดทะเบียนเปลีย่นชื่อสกุล  

ทั้งน้ี ประชาชนเจ้าของเอกสารต้องน ามายื่นและกรอกค าร้องด้วยตนเอง และจะไมร่ับ

เอกสารทีย่ื่นผ่านตวัแทนหรือนายหน้า และจะส่งคืนเอกสารให้ประชาชนทางไปรษณีย ์

ท าให้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมารับเอกสารดว้ยตนเอง โดยมีค่าบรกิารส่งเอกสารทาง

ไปรษณียจ์ านวน 60 บาท 

 
27. เรือ่ง การยกเวน้คา่ผา่นทางพเิศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่ง ก าหนดให้
ทางพเิศษบรูพาวถิ ี(ทางพเิศษสายบางนา – ชลบรุ)ี ทางยกระดบัดา้นทศิใตส้นามบนิ
สวุรรณภมูเิชือ่มทางพเิศษบรูพาวถิ ีและทางเชือ่มตอ่ทางพเิศษกาญจนาภเิษก (บางพล ี– 
สขุสวสัดิ)์ กบัทางพเิศษบรูพาวถิ ีเปน็ทางตอ้งเสยีคา่ผา่นทางพเิศษ ประเภทของรถที่
ตอ้งเสยีหรอืยกเวน้คา่ผา่นทางพเิศษ และอตัราคา่ผา่นทางพเิศษ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561  
  คณะรัฐมนตรมีีมตริับทราบการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรือ่ง ก าหนดให้ทางพิเศษบูรพาวถิี (ทางพิเศษสายบางนา – ชลบุร)ี 
ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภมูิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวถิี และทางเชื่อมต่อ
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพล ี– สุขสวัสดิ์) กบัทางพิเศษบูรพาวิถ ีเป็นทางต้องเสีย
ค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถทีต่้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่า
ผ่านทางพิเศษ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 ตามทีก่ระทรวงคมนาคมเสนอ โดยมีสาระส าคัญ
เปน็การยกเวน้ใหผู้ใ้ชร้ถบนทางพเิศษสายดงักลา่วไมต่อ้งเสยีคา่ผา่นทางพเิศษตาม
อตัราทีป่ระกาศตัง้แตว่นัที ่27 ธนัวาคม 2561 เวลา 00.01 นาฬกิา ถงึวนัที ่3 มกราคม 
2562 เวลา 24.00 นาฬกิา ซึ่งคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีมติ
เห็นชอบ และรัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้ความเห็นชอบและลงนามใน
ประกาศกระทรวงคมนาคมแลว้   
 
28. เรือ่ง รายงานการด าเนนิงานตามขอ้สัง่การของนายกรฐัมนตร ีเรือ่ง การจดั
กจิกรรมสง่ทา้ยปเีกา่ ตอ้นรบัปใีหม ่พ.ศ. 2562  
  คณะรัฐมนตรมีีมตริับทราบการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปใีหม่ พ.ศ. 
2562 จ านวน 13 กิจกรรม ตามทีก่ระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ โดยมีโครงการ/
กิจกรรมที่ส าคัญ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้



 

 

 

32 

 
โครงการ/กจิกรรม การด าเนนิงาน 

1. กิจกรรม “สวดมนต์
ข้ามปีถวายเป็นพระราช
กุศล เสริมสริิมงคลทั่ว
โลก”  

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 
โดยเชิญชวนประชาชนทุกพื้นที่รกัษาศีล เจริญ
ภาวนา ปฏิบัติธรรม และสวดมนต์เป็นสิรมิงคลให้
ประเทศไทย ครอบครวั และตนเอง ตลอดจนเป็น
แรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิกอบายมขุในช่วง
เทศกาลปีใหม ่ 

2. กิจกรรม “ไหว้พระ 
10 วัด สืบสิริสวัสดิ ์10 
รัชกาล”  

ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. มีการให้บรกิารเดินรถ
ปรับอากาศ ขสมก. โดยไม่คิดค่าใชจ้่าย ณ วัดส าคัญ
ที่มีความเกี่ยวเน่ืองกับพระมหากษตัรยิ์แห่งราชวงศ์
จักร ีเช่น วัดพระเชตพุนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร วัดอรุณราชวราราม วัดบวรนิเวศราช
วรวิหาร และวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร  

3. กิจกรรมสักการะพระ
บรมสารรีกิธาตุและ
พระพุทธรูปส าคัญ  

อัญเชิญพระบรมสารรีกิธาตุและพระพุทธรปูส าคัญที่
ประดิษฐานท้ังในและต่างประเทศ จ านวน 13 
ประเทศ จากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ไป
ประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตั้งแตว่ันที่ 
29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 และจะ
อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
จนถึงวันที ่15 มกราคม 2562 เพ่ือให้ประชาชน
สักการะ  

4. กิจกรรมไหว้พระวัง
หน้า พระปฏิมาแห่ง
แผ่นดิน : นพปฏิมา
รัตนมารวชิัย  

อัญเชิญพระแก้วปางมารวชิัย ให้ประชาชนได้
สักการะร่วมกับการสกัการะพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่
นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิระหว่าง
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 27 มกราคม 2562  

5. กิจกรรมดนตรีและ
การแสดงพ้ืนบ้านส่งทา้ย
ปีเก่า ต้อนรับปีใหม ่
2562  

ในช่วงเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 เป็น
การแสดงพ้ืนบ้านทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกภมูิ
ปัญญาที่มีเอกลกัษณ ์อัตลกัษณ ์ที่             โดดเด่น
ของประเทศไทย ซึ่งถอืว่าเป็นทุนทางวฒันธรรมทีม่ี
คุณค่าและสามารถน ามาพัฒนาต่อยอดไปสูก่าร
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทย 

6. กิจกรรมการเปิด
แหล่งเรยีนรู้ทาง
วัฒนธรรมโดยไม่เสีย
ค่าบริการ  

เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยาน
ประวตัิศาสตร์ทุกแห่งให้นักท่องเที่ยวและประชาชน
ทั่วไปได้เข้าชมโดยไม่เสียค่าบรกิาร ตั้งแตว่ันที่ 29 
ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562  

7. โครงการ “อ่านสร้าง
ชาต ิซื้อหนังสือ 
ลดหย่อนภาษีได้”  

สนับสนุนให้ประชาชนซื้อหนังสือเป็นของขวัญปีใหม่
ให้ตนเองและผู้อื่น ทั้งการซื้อหนังสือเล่มและ E-
Book ซึ่งสามารถน าไปลดหย่อนภาษีตามมาตรการ
ลดหย่อนภาษีของกระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 15 
ธันวาคม 2561 – 16 มกราคม 2562  
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ตา่งประเทศ 

 

29.  เรือ่ง  การลงนามพธิสีารฉบบัทีห่นึง่เพือ่แกไ้ขความตกลงวา่ดว้ยความเปน็หุน้สว่น

ทางเศรษฐกจิทีค่รอบคลมุความตกลงตา่ง ๆ ระหวา่งประเทศสมาชกิสมาคมประชาชาติ

แหง่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตแ้ละญีปุ่น่ 

                   คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบรา่งพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพ่ือแก้ไขความตกลงว่า

ด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศ

สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น ตามที่กระทรวง

พาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 

ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นต่อไป และอนุมัติให้รัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงพาณชิย ์หรอืผู้แทนที่ไดร้ับมอบหมายจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ลง

นามในร่างพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพ่ือแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเปน็หุ้นส่วนทาง

เศรษฐกิจที่ครอบคลมุความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชกิสมาคมประชาชาติแห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบร่างพิธี

สารดังกล่าวแล้ว ทั้งน้ี หากมกีารแก้ไขถ้อยค าที่มิใช่สาระส าคัญและไม่ขดัต่อ

ผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณชิยด์ าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่30 

มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หรือองค์การระหวา่งประเทศ) 

                   ทั้งน้ี ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการออกหนงัสือมอบอ านาจเต็ม 

(Full Powers) ให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณชิยล์งนามในรา่งพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพ่ือแก้ไขความตกลง

ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศ

สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น และให้กระทรวง

พาณิชยป์ระสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวขอ้งเพื่อปฏิบัติตาม

พันธกรณทีี่ก าหนดในร่างพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพ่ือแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็น

หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น โดยให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้ง

ต่อส านักเลขาธิการอาเซียนว่าไทยพร้อมที่จะให้พิธีสารดังกล่าวมผีลผูกพันต่อไป เมื่อ

สภานิติบัญญัตแิห่งชาติมีมติเห็นชอบต่อร่างพิธีสารดังกล่าวแลว้ 

                   สาระส าคญัของรา่งพธิสีารฉบบัทีห่นึง่เพือ่แกไ้ขความตกลงวา่ดว้ยความ

เปน็หุน้สว่นทางเศรษฐกจิทีค่รอบคลมุความตกลงตา่ง ๆ ระหวา่งประเทศสมาชกิสมาคม

ประชาชาตแิหง่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตแ้ละญีปุ่น่ (First Protocol to Amend the 

Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States 

of the Association of Southeast Asian Nations and Japan) เป็นการแก้ไข

เพ่ิมเติมความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan 

Comprehensive Economic Partnership Agreement: AJCEP) โดยแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบทเรื่องข้อยกเว้นด้านความมั่นคง เกีย่วกับมาตรการที่ใช้ปกปอ้งผลประโยชน์เรื่อง

ความมั่นคงและการยกเลกิมาตรการดังกลา่ว การเพ่ิมเตมิข้อผกูพนัเกี่ยวกับการค้า

บริการ เช่น อนุญาตให้ผู้ให้บริการของภาคสีมาชิกสามารถถือหุ้นในกิจการได้ร้อยละ 

49 เพ่ิมเติมข้อผกูพันเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ในการเข้าเมืองและการ
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พ านักในประเทศ รวมทั้งเพิ่มเติมการลงทุนให้ครอบคลุมเรื่องการคุม้ครองการลงทุน 

การส่งเสริมการลงทุนและการอ านวยความสะดวกการลงทุน 

                   ทั้งน้ี การผกูพันของไทยภายใต้ร่างพิธีสารฉบับน้ี จะท าให้ไทยได้รับ

ประโยชน์ในการเปิดตลาดการค้าบรกิาร ซึง่จะช่วยยกมาตรฐานภาคบรกิารของไทย

โดยผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น และญี่ปุ่นได้ผกูพันการเปิดตลาดบรกิารกับอาเซียนสูงกว่าที่

ผูกพันไวก้ับองคก์ารการค้าโลก โดยเปิดตลาดให้นักลงทุนไทยถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 100 

นอกจากนี ้ญี่ปุ่นยังเปดิตลาดบรกิารเพ่ิมเติมตามที่ไทยเรียกร้องในบริการก่อสร้าง 

บริการการท่องเท่ียว บริการด้านโทรคมนาคม เป็นต้น จึงเป็นโอกาสให้นักลงทุนไทยที่

มีความเชีย่วชาญในสาขาบรกิารดังกล่าว สามารถเข้าไปลงทุนไดอ้ย่างครบ

วงจร  นอกจากนี ้การคุ้มครองการลงทุนและการส่งเสริมและการอ านวยความสะดวก

การลงทุนจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นกัลงทุนญ่ีปุ่น และเปิดโอกาสให้ญี่ปุ่นเข้ามา

ลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  โดยอาเซียนและญี่ปุ่นไดก้ าหนดให้มีการลงนาม

ในร่างพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพ่ือแก้ไขความตกลงว่าดว้ยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกจิที่

ครอบคลมุความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น แบบเวยีนพิธีสารฯ ให้ภาคแีตล่ะประเทศลงนามในชว่ง

เดือนมกราคม 2562 

 

แตง่ตัง้ 

 

30. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทวชิาการระดบั

ทรงคณุวฒุ ิ(กระทรวงการคลงั)  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายพรชยั 

หาญยนืยงสกลุ รองอธิบดีกรมบัญชกีลาง ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรกึษาด้านพฒันาระบบ

การเงินการคลัง (นักวชิาการคลังทรงคณุวฒุิ) กรมบัญชกีลาง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่

วันที่ 24 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์            ทั้งน้ี ตั้งแต่

วันที่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  

 

31. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทวชิาการระดบั

ทรงคณุวฒุ ิ(กระทรวงสาธารณสขุ) 

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นาง

วชิชดุา จรยิะพนัธุ ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านชีววตัถ ุ(นกัวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

เชี่ยวชาญ) สถาบันชวีวัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ทรงคณุวฒุิ

ด้านวิจัยและพัฒนาวทิยาศาสตร์การแพทย ์(ชวีวิทยา) (นักวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที ่3 สิงหาคม 

2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคณุสมบัติครบถว้นสมบรูณ ์ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรณุาโปรด

เกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  

 
32. เรือ่ง การเสนอชือ่ผูด้ ารงต าแหนง่รองผูอ้ านวยการศนูยป์ระสานงานความรว่มมอื
อนภุมูภิาคแผนงานการพฒันาเขตเศรษฐกจิสามฝา่ย อนิโดนเีซยี – มาเลเซยี – ไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังน้ี  



 

 

 

35 

  1. เห็นชอบในการเสนอชื่อ นางวรยิา ภสิชัเพ็ญ เป็นผูแ้ทนประเทศไทย
เข้าด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน 
IMT - GT (CIMT) โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ป ีและคณะกรรมการที่ปรึกษาและ
ก ากับดูแลศูนย์ CIMT จะเป็นผู้พิจารณาต่อระยะเวลาสัญญาจ้างตามผลประเมินการ
ปฏิบัติงานทีก่ าหนด โดยขยายได้อกีครั้งละไม่เกิน 2 ปี   
   2. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมี
หนังสือแจ้งคณะกรรมการที่ปรกึษาและก ากบัดูแลศูนย์ CIMT เพ่ือทราบ และด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
33. เรือ่ง  การแตง่ตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทบรหิารระดบัสงู (ส านกังาน 
ก.พ.ร.)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้ง นายณรงค ์
บญุโญ ที่ปรกึษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคณุวฒุิ) 
ส านักงาน ก.พ.ร. ให้ด ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ.ร. ส านัก
นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ ก.พ. มีมติเห็นชอบข้อเสนอหลักเกณฑก์ารก าหนด
จ านวนต าแหน่ง รองเลขาธกิาร ก.พ.ร. เพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี ตั้งแต่วันทีท่รงพระกรณุาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
34. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทบรหิารระดบัสงู 
(กระทรวงพาณชิย)์ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพาณชิย ์ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
จ านวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นายสาโรจน ์สวุตัถกิลุ รองอธิบดกีรมพัฒนาธุรกิจการคา้ ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง  
   2. นางสาวสทุศันยี ์ราชเรอืงระบนิ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง  
   3. นายกรีต ิรชัโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ด ารงต าแหนง่ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง   
  ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง   
 
35. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทบรหิารระดบัสงู 
(กระทรวงพลงังาน) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงพลงังานเสนอแต่งตั้งขา้ราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพลังงาน ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
จ านวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นายสราวธุ แกว้ตาทพิย์ รองอธิบดีกรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ ด ารง
ต าแหน่ง รองปลดักระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายสมบรูณ ์หนอ่แกว้ รองอธิบดกีรมธรุกจิพลังงาน ด ารงต าแหน่ง รอง
ปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง  
   3. นายวฒันพงษ ์คโุรวาท รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน ด ารงต าแหนง่ ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
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  ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
เพ่ือทดแทนต าแหน่ง 
ที่ว่าง   
 
36. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทบรหิารระดบัสงู 
(กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย)ี  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ
แต่งตั้ง นางสาววไิลวรรณ ตนัจอ้ย รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ให้ด ารง
ต าแหน่ง เลขาธกิารส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ตั้งแตว่ันที่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นต้นไป  เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง    
 
37. เรือ่ง การแตง่ตัง้และก าหนดอตัราเงนิเดอืนของผูอ้ านวยการส านกังานสลากกนิแบง่
รฐับาล  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามทีก่ระทรวงการคลังเสนอ ทั้ง 2 ข้อ ดังน้ี  
  
   1. แต่งตั้ง พนัต ารวจเอก บญุสง่ จนัทรศีรี ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานสลากกินแบง่รัฐบาล (สสร.)  
   2. ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคงที่ของผู้อ านวยการ สสร. ในอัตรา 
290,000 บาทต่อเดือน โดยในระหว่างอายสุัญญา สสร. จะปรับขึน้ค่าตอบแทนคงที่ใน
วันที่ 1 ตลุาคม ของทกุปี ในอัตราไม่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนคงที่ทีผู่้รับจ้าง
ได้รับ ทัง้น้ี ให้ขึ้นกับผลการประเมินตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารประเมินของ
คณะกรรมการ สสร. โดยการปรบัขึ้นค่าตอบแทนคงที่ตลอดอายุสญัญาจ้างจะต้องไม่มี
ผลให้อัตราค่าตอบแทนคงที่ที่ได้รับเกินกวา่อัตราขั้นสูงตามกรอบอัตราค่าตอบแทนคงที่
ที่ กค. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ โดยให้มผีลตั้งแตว่ันที่ระบุในสัญญาจ้างผู้อ านวยการ 
สสร. แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมมีต ิ 
  โดยให้ พันต ารวจเอก บุญส่ง จันทรีศร ีลาออกจากการเป็นพนักงาน
รัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย  
  
38. เรือ่ง ขอความเหน็ชอบในการแตง่ตัง้ผูอ้ านวยการส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามทีก่ระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสนอแต่งตั้ง นายณรงค ์ศริเิลศิวรกลุ เป็นผู้อ านวยการส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) [ตามมติคณะกรรมการพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561)] 
ท้ังนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 สงิหาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
39. เรือ่ง การแตง่ตัง้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสนิ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน รวม 12 คน แทนประธาน
กรรมการและกรรมการเดิมที่ด ารงต าแหน่งครบวาระสามป ีดังน้ี  
  1. นายอ านวย ปรีมนวงศ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง (เป็นบุคคลในบัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) ประธานกรรมการ  
   2. นายภมูิศักดิ ์อรัญญาเกษมสุข ผูแ้ทนกระทรวงการคลัง (เป็นบุคคลใน
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ  
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  3. นายบุญชยั จรัสแสงสมบูรณ ์ผูแ้ทนกระทรวงการคลัง (เป็นบุคคลใน
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ  
   4. นายเจษฎา พรหมจาต (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 
กรรมการ  
   5. นางสาวเยาวนุช วยิาภรณ ์(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ) กรรมการ  
   6. รองศาสตราจารย์เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน ์(เป็นบุคคลในบัญชรีายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ  
   7. นางสาวธิดารัช ธนภรรคภวิน (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ) กรรมการ  
   8. นางพลิาสลักษณ์ ยคุเกษมวงศ ์(เป็นบุคคลในบัญชรีายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ) กรรมการ  
   9. นายยรรยง เต็งอ านวย กรรมการ  
  10. นายทวีศกัดิ ์ฟุ้งเกยีรติเจริญ กรรมการ  
  11. นางพชัราวลัย ชยัปาณ ีกรรมการ  
  12. นางศริิพร นพวฒันพงศ์ กรรมการ  
  ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 18 ธนัวาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
40. เรือ่ง แตง่ตัง้กรรมการในคณะกรรมการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง
กรรมการในคณะกรรมการปฏริูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมชุดใหม ่จ านวน 9 คน แทน
กรรมการเดิมทีด่ ารงต าแหน่งครบวาระสองป ีดังน้ี  
  1. นายประพันธ์ เทียนวิหาร   ผู้แทนเกษตรกร   
  2. นายเด่นณรงศ์ ธรรมมา    ผู้แทนเกษตรกร    
  3. นายมีชยั ดีมะการ    ผู้แทนเกษตรกร     
   4. นางวิลญา เหมือนเหลา   ผู้แทนเกษตรกร    
  5. นายเผด็จ ดิฐษด ี   ผู้แทนเกษตรกร    
  6. นายสุวิทย์ ไทยเอียด     ผู้แทนเกษตรกร    
  7. นายสรรเสริญ อัจจตุมานัส  ผู้ทรงคณุวฒุิ  
  8. นางสาวลดาวลัย ์ค าภา    ผู้ทรงคณุวฒุิ  
  9. นายวรีะชัย นาควิบลูย ์   ผู้ทรงคณุวฒุิ  
  ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 18 ธนัวาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
41. เรือ่ง การแตง่ตัง้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการองคก์ารคลงัสนิคา้  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามทีก่ระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตัง้ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า รวม 
5 คน แทนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการเดิมที่ด ารงต าแหน่ง
ครบวาระสามป ีดังน้ี   
  1. พลต ารวจโท ไกรบญุ ทรวดทรง  ประธานกรรมการ  
  2. พันเอก (พิเศษ) ดิเรก ดีประเสริฐ รองประธานกรรมการ  
  3. นายสรรพงศ์ สังขพงศ์     กรรมการ  
  4. นายธีรพล กาญจนากาศ   กรรมการ  
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  5. นายวิเชยีร ชุบไธสง (เป็นบุคคลในบัญชรีายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 
กรรมการ  
  ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 18 ธนัวาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
42. เรือ่ง ผลการสรรหากรรมการในคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ (เพิม่เตมิ) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการเสนอชื่อ นายสกนธ ์วรญัญวูฒันา ผูท้ี่ได้รับ
คัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเปน็กรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ให้ได้รับ
เลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแขง่ขันทางการค้า ตามทีก่ระทรวงพาณชิย์
เสนอ ทั้งน้ี ตั้งแตว่ันที ่18 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป และให้กระทรวงพาณชิย์
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่4 กันยายน 2561 กรณใีห้บุคคลที่ได้รับเลือก
เป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกันเอง 
เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการหนึ่งคน ก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือมี
ค าสั่งแต่งตั้งต่อไปด้วย  
 
 
 
43. เรือ่ง แตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการสทิธบิตัร  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการสิทธิบตัร จ านวน 12 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิม
ที่ด ารงต าแหน่งครบวาระสองป ีดังน้ี  
  1. ผูท้รงคณุวฒุภิาคราชการ  
    1.1 นายมงคล รักษาพัชรวงศ ์  สาขาวิศวกรรมศาสตร์   
    1.2 นายพงศ์พันธ์ อนนัต์วรณิชย์    สาขาการออกแบบ
ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม  
   1.3 นายธีรยศ เวยีงทอง     สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
   1.4 นายอุดมเกียรต ินนทแกว้   สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
   1.5 นางสาวณัฐนันท์ สินชัยพานิช    สาขาเภสชัศาสตร์    
   1.6 นายพีระ เจริญพร    สาขาเศรษฐศาสตร ์ 
  2. ผูท้รงคณุวฒุภิาคเอกชน  
   2.1 นายช านาญ ภัตรพานิช    สาขาเภสชัศาสตร์    
   2.2 นายวชิา ธิติประเสริฐ   สาขาเกษตรศาสตร ์ 
   2.3 นายน าชยั เอกพฒันพานิชย ์   สาขานิติศาสตร ์ 
   2.4 นายบุญสนอง รัตนสุนทรากลุ    สาขาอุตสาหกรรม  
   2.5 นายชลธิศ เอ่ียมวรวฒุิกลุ     สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
   2.6 นายเกรียงศกัดิ์ ขาวเนียม   สาขาวิทยาศาสตร์  
   ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 18 ธนัวาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
44. เรือ่ง การแตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม จ านวน 6 
คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ด ารงต าแหน่งครบวาระสามปี ดังน้ี  
  1. นายธวชั ผลความดี  
   2. นายพิสิฐ รังสฤษฎว์ุฒกิุล  
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  3. นายอดิศัย อยู่อินทร์  
  4. นายเกรียงไกร รกัษ์กุลชน  
  5. นายก้อง รุ่งสว่าง  
  6. นายอรณุ เอ่ียมสุรยี์  
   ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 18 ธนัวาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
45. เรือ่ง การแตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการส านกังานพฒันารฐับาล
ดจิทิลั แทนต าแหนง่ทีว่า่ง 
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่รองนายกรัฐมนตร ี(พลอากาศเอก ประจิน 
จั่นตอง) เสนอแต่งตั้ง นายภชุงค ์อทุโยภาศ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในคณะกรรมการส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล แทนต าแหน่งทีว่่าง ทั้งน้ี ตั้งแตว่ันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
46. เรือ่ง ใหก้รรมการผูช้ว่ยรฐัมนตรคีงอยูป่ฏบิตัหินา้ทีต่อ่อกีหนึง่วาระ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้
กรรมการผู้ชว่ยรัฐมนตร ีซึ่งครบวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี ในวนัที่ 27 ธันวาคม 
2561 คงอยูป่ฏิบตัิหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ตั้งแต่วันที ่28 ธันวาคม 2561 จ านวน 2 ราย 
ดังน้ี  
  1. พลต ารวจเอก อ านาจ อนัอาตมง์าม ผูช้่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวง
แรงงาน อยู่ในบังคับบญัชารัฐมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน  
   2. พลเอก สรุศกัดิ ์ศรศีกัดิ์ ผู้ชว่ยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการพฒันาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ อยู่ในบังคับบัญชารัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพฒันาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 
 
47. เรือ่ง การรบัโอนขา้ราชการทหารมาบรรจเุปน็ขา้ราชการพลเรอืนสามญั (ส านกั
นายกรฐัมนตร)ี 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่ส านักนายกรฐัมนตรีเสนอรับโอน พลโท 
สรรเสรญิ แกว้ก าเนดิ ข้าราชการทหาร ต าแหน่งผู้ทรงคุณวฒุิพิเศษกองทัพบก 
กระทรวงกลาโหม มาบรรจุเป็นขา้ราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่
อธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์ (นักบริหารระดับสงู) กรมประชาสัมพันธ์ ส านักนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแตว่ันที่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้ไป โดยผู้มีอ านาจส่ัง
บรรจขุองทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนเรียบร้อยแลว้ และ ก.พ. ได้มีมติอนุมัติ
ให้รับโอนมาบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งดังกลา่วได้เป็นกรณีเฉพาะราย เมื่อผ่าน
การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารจากส านักงาน ก.พ. แลว้ ซึ่ง พลโท สรรเสริญ 
แก้วก าเนิด ได้ผ่านการประเมินฯ ดังกล่าวเรยีบร้อยแลว้ เมื่อวันที ่22 พฤศจกิายน 2561  
 
48. เรือ่ง การโอนขา้ราชการเพือ่แตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่ปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่ว
และกฬีา 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอรับโอน 
นายโชต ิตราช ู               ที่ปรึกษาประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี(นกับริหารระดับสูง) 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ีส านักนายกรัฐมนตร ี              มาแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เพ่ือทดแทนต าแหนง่ที่ว่างลงอัน
เน่ืองจาก                  ผู้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (นายพงษ์
ภาณ ุเศวตรุนทร์) ขอลาออกจากราชการ                     ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 
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ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป                       
โดยผูม้ีอ านาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายไดต้กลงยินยอมในการโอน  
 

*************************** 

 


