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สรุปข่าวการประชมุคณะรัฐมนตรี 19 มีนาคม 2562 
 
http://www.thaigov.go.th 

 ณ ห้องประชมุ 501 ตกึบญัชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์  จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชมุ
คณะรัฐมนตรี  ซึง่สรุปสาระส าคญัดงันี ้
 
กฎหมาย 

 1.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นคา่ธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. …. (ยกเว้นคา่ธรรมเนียมในชว่งเทศกาลสงกรานต์ ตัง้แตเ่วลา 00.01 นาฬิกา  
ของวนัท่ี 10 เมษายน 2562 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวนัท่ี 18 เมษายน 2562)   
 2.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงการอนญุาตน าสรุาเข้ามาในราชอาณาจกัร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  
 3.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดดา่นศลุกากรและดา่นพรมแดน (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. …. (ดา่นพรมแดนบ้านเขา
ดินของดา่นศลุกากรอรัญประเทศ)  
 4.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงการขออนญุาตและการอนญุาตให้ท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ....  
 5.  เร่ือง  ร่างระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการประสานงานการด าเนนิคดีในความผิดตามกฎหมาย
การเงินการคลงั (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  
 6.  เร่ือง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้อาวธุและยทุโธปกรณ์เป็นสนิค้าที่ต้องห้ามสง่ออกและ
ห้ามน าผา่นไปยงัสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน พ.ศ. ….  
 7.  เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหนว่ยงานของรัฐตามพระราชบญัญตัิความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (สภากาชาดไทย)  
 8.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบญัญตัิเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่สว่น
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2509  
 
เศรษฐกิจ - สงัคม 

  
 9.  เร่ือง  ขออนมุตัิด าเนินงานโครงการช่วยเหลอืเกษตรกรผู้ปลกูพืชหลงันา ปี 2561/62  
 10.  เร่ือง   การน าทีด่ินขององค์การของรัฐบาลตามกฎหมายวา่ด้วยการจดัตัง้องค์การของรัฐบาลมาใช้ใน
โครงการจดัรูปท่ีดินเพื่อพฒันาพืน้ท่ีบริเวณถนนโครงการสาย ข7 อ าเภอพิบลูมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธาน ี
 11.  เร่ือง   ขอผอ่นผนัการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีลุม่น า้ชัน้ท่ี 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่ของบริษัท ปรินดาจ ากดั (มหาชน) ที่
จงัหวดัเพชรบรีุ 
 12.  เร่ือง   การด าเนินโครงการทนายความอาสาประจ าสถานตี ารวจ  ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศที่มีความ
จ าเป็นเร่งดว่น (Quick Win)  
 13.  เร่ือง  มาตรการบริหารจดัการก าลงัคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
 14.  เร่ือง  การเพิม่อตัราข้าราชการตัง้ใหมข่องส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ (ต าแหนง่
นายแพทย์ ทนัตแพทย์ และเภสชักร) 
 15.  เร่ือง  การปรับปรุงหลกัเกณฑ์การประกอบธุรกิจสนิเช่ือรายยอ่ยระดบัจงัหวดัภายใต้การก ากบั  
 16.  เร่ือง  ขอรับจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินส ารองจา่ย
เพื่อกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น  
 17.  เร่ือง  การผอ่นผนัให้แรงงานตา่งด้าวสญัชาตกิมัพชูา ลาว เมียนมา เดินทางกลบัประเทศต้นทางเพื่อ
ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 
 
ต่างประเทศ 
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 18.   เร่ือง การให้สทิธิพิเศษทางภาษีในกรอบอาเซียนกบัการค้าที่มีการใช้หนงัสอืรับรองถ่ินก าเนิดสนิค้าส าหรับการ
สง่สนิค้าจากประเทศสมาชิกทีเ่ป็นคนกลางไปยงัประเทศสมาชิกอืน่ (Back – to – Back Certificate of Origin) ควบคูก่บัการใช้
ใบก ากบัราคาสนิค้าของประเทศที่สาม  (Third Country Invoicing) 
 19.   เร่ือง การตอ่อายบุนัทกึความตกลงวา่ด้วยการซือ้ขายข้าวระหวา่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลปิปินส์ 
 20.   เร่ือง ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนสุญัญาระหวา่งประเทศเพื่อปราบปรามการก่อการร้ายทางนิวเคลยีร์ 
 21.   เร่ือง  ร่างเอกสารผลลพัธ์ของการประชมุรัฐมนตรีอาเซียนสมยัพิเศษ เร่ือง การปอ้งกนัการลกัลอบค้าสตัว์ป่า
และพืชป่าผิดกฎหมาย 
   
แต่งตัง้ 

 
 22.  เร่ือง  การแตง่ตัง้คณะกรรมการ PISA แหง่ชาติ [โปรแกรมประเมนิสมรรถนะนกัเรียนมาตรฐานสากล 
(Programme  for International Student Assessment :  PISA)]  
 23.  เร่ือง  แตง่ตัง้กรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 24.  เร่ือง การแตง่ตัง้กรรมการในคณะกรรมการสภาวิศวกร ตามมาตรา 24 วรรคหนึง่ (3) แหง่พระราชบญัญตัิ
วิศวกร พ.ศ. 2542  
 25.  เร่ือง  การเสนอแตง่ตัง้ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศ
ไทย  
******************* 

ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
 
กฎหมาย 

1. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. …. (ยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตัง้แต่เวลา 00.01 
นาฬิกา ของวันที่ 10 เมษายน 2562 ถงึเวลา 24.00 นาฬิกา ของวนัที่ 18 เมษายน 2562)   
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงยกเว้นคา่ธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 
และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. …. (ยกเว้นคา่ธรรมเนียมในชว่งเทศกาลสงกรานต์ ตัง้แตเ่วลา 
00.01 นาฬิกา ของวนัท่ี 10 เมษายน 2562 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวนัท่ี  18 เมษายน 2562) ตามทีก่ระทรวงคมนาคม (คค.) 
เสนอ และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองดว่น แล้วด าเนินการตอ่ไปได้ 
 ทัง้นี ้คค. เสนอวา่ เนื่องจากในชว่งเทศกาลสงกรานต์ของปี 2562 มีวนัหยดุตอ่เนื่องหลายวนั คาดวา่จะมีประชาชน
จ านวนมากเดินทางกลบัภมูิล าเนา เป็นผลให้การจราจรติดขดัในทกุสายทางที่ออกและเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่การ
ยกเว้นการจดัเก็บคา่ธรรมเนยีมผา่นทางการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ในช่วงเวลาดงักลา่วจะมีสว่นช่วยสนบัสนนุให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ ท าให้
การจราจรมคีวามคลอ่งตวั รวมทัง้เป็นการลดการใช้พลงังานของประเทศ และโดยที่การก าหนดชว่งระยะเวลาให้ยกเว้น
คา่ธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  

ตามกฎกระทรวงยกเว้นคา่ธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหมเ่ป็นประจ าทกุปี พ.ศ. 2550 (ตัง้แตเ่วลา 16.00 นาฬิกา ของวนัท่ี 10 เมษายน ถึงเวลา 24.00 
นาฬิกา ของวนัท่ี 16 เมษายน) ยงัไมเ่หมาะสมกบัช่วงระยะเวลาการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี 2562 
ดงันัน้ สมควรก าหนดระยะเวลาการยกเว้นคา่ธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษทัง้สองสายดงักลา่วเสยีใหมใ่ห้
เหมาะสมยิ่งขึน้ โดยยกเว้นคา่ธรรมเนียมในชว่งเทศกาลสงกรานต์ของปี 2562 ตัง้แตเ่วลา 00.01 นาฬิกา ของวนัท่ี 10 เมษายน 
2562 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวนัท่ี 18 เมษายน 2562  
 สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
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 ก าหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายกรุงเทพมหานคร – บ้าน
ฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพทัยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 34 (บางววั) ทางแยกเข้าชลบรีุ ทาง
แยกเข้าทา่เรือแหลมฉบงั และทางแยกเข้าพทัยา และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร 
(ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพล ีตัง้แต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวนัที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ถงึเวลา 24.00 
นาฬิกา ของวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562  
 
2. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงการอนญุาตน าสรุาเข้ามาในราชอาณาจกัร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการตอ่ไปได้ และให้
กระทรวงการคลงัรับความเห็นของส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติไปพิจารณาด าเนินการตอ่ไปด้วย  
 ทัง้นี ้ร่างกฎกระทรวงฯ ตามที่ กค. เสนอ เป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงการอนญุาตน าสรุาเข้ามาในราชอาณาจกัร 
พ.ศ. 2560 เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การตรวจวเิคราะห์คณุภาพสรุาที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจกัร จากเดิมที่ก าหนดให้สรุาที่น าเข้ามา
ในราชอาณาจกัรต้องมคีณุสมบตัิเป็นไปตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม เป็นต้องมีคณุสมบตัิเป็นไปตามมาตรฐานท่ีอธิบดี
ประกาศก าหนด เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการก าหนดมาตรฐานสรุาอนัจะเป็นการอ านวยความสะดวก ท าให้เกิดความคลอ่งตวั
ในทางปฏิบตัใินการน าสรุาเข้ามาในราชอาณาจกัร และเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารจดัเก็บภาษีสรุาที่จะน าเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร โดยไมม่ีผลกระทบตอ่รายได้ ภาษีสรรพสามิตแตอ่ยา่งใด  
 
 
สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
ก าหนดให้สรุาน าเข้าต้องมีมาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศก าหนด จากเดิมที่ก าหนดให้สรุาน าเข้าต้องมคีณุสมบตัิเป็นไปตาม
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม  
กฎกระทรวงฯ ฉบับปัจจุบนั ร่างกฎกระทรวงฯ ที่ กค. เสนอ 

- ข้อ 5 (2) สง่ตวัอยา่งสรุาทีจ่ะน าเข้ามาในราชอาณาจกัรตอ่
อธิบดีเพื่อตรวจวิเคราะห์คณุภาพก่อนยื่นค าขอใบอนญุาต หรือ
สง่หนงัสอืรับรองผลการวเิคราะห์ตวัอยา่งสรุาดงักลา่ววา่มี
คณุสมบตัิเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ทัง้นี ้
หนงัสอืรับรองต้องออกโดยหนว่ยงานท่ีอธิบดกี าหนดให้เป็น
หนว่ยงานตรวจวเิคราะห์คณุภาพสรุา หรือหนว่ยงานของรัฐบาล
ตา่งประเทศ หรือหนว่ยงานท่ีรัฐบาลตา่งประเทศรับรองให้มี
หน้าที่ควบคมุการผลติสรุาของผู้ผลติสรุาในตา่งประเทศ  

- ข้อ 5 (2) สง่ตวัอยา่งสรุาทีจ่ะน าเข้ามาในราชอาณาจกัร                 
ตอ่อธิบดีเพื่อตรวจวิเคราะห์คณุภาพก่อนยื่นค าขอใบอนญุาต หรือ
สง่หนงัสอืรับรองผลการวเิคราะห์ตวัอยา่งสรุาดงักลา่ววา่มี
คณุสมบตัิเป็นไปตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศก าหนด ทัง้นี ้
หนงัสอืรับรองต้องออกโดยหนว่ยงานท่ีอธิบดกี าหนดให้เป็น
หนว่ยงานตรวจวเิคราะห์คณุภาพสรุา หรือหนว่ยงานของรัฐบาล
ตา่งประเทศ หรือหนว่ยงานท่ีรัฐบาลตา่งประเทศรับรองให้มีหน้าที่
ควบคมุการผลติสรุาของผู้ผลติสรุาในตา่งประเทศ   

 
3. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ด่านพรมแดนบ้านเขาดินของ
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดดา่นศลุกากรและดา่นพรมแดน (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. …. (ดา่น
พรมแดนบ้านเขาดินของดา่นศลุกากรอรัญประเทศ) ตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการตอ่ไปได้  
 ทัง้นี ้กค. เสนอวา่ โดยที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้กรมศลุกากรทราบวา่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การ
เปิดจดุผา่นแดนถาวรบ้านเขาดิน อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแก้ว ลงวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 เพื่อส าหรับให้บคุคลและพาหนะ
ที่เก่ียวข้องผา่นเข้า – ออก เพื่อเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัราชอาณาจกัรกมัพชูา อ านวยความ
สะดวกในการคมนาคมขนสง่ และเป็นการสนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกิจ การค้า และการทอ่งเทีย่ว ประกอบกบัการก าหนดดา่น
ศลุกากรและดา่นพรมแดนต้องก าหนดโดยกฎกระทรวง ซึง่เป็นอ านาจของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั โดยอาศยัอ านาจตาม
มาตรา 5 วรรคหนึง่ (1) และ (2) แหง่พระราชบญัญตัิศลุกากร พ.ศ. 2560 ดงันัน้ จงึเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเตมิกฎกระทรวงก าหนด            
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ดา่นศลุกากรและดา่นพรมแดน พ.ศ. 2560 เพื่อก าหนดให้จดุผา่นแดนถาวรบ้านดิน อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแก้ว เป็นดา่น
พรมแดนบ้านเขาดิน ของดา่นศลุกากรอรัญประเทศ   
 
สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
 1. ก าหนดดา่นพรมแดนบ้านเขาดิน ตัง้อยู่หมูท่ี่ 8 บ้านเขาดิน ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแก้ว  
  2. ก าหนดเขตแดนทางบก ราชอาณาจกัรกบัราชอาณาจกัรกมัพชูา  
 
4. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงการขออนญุาตและการอนญุาตให้ท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... 
ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการตอ่ไป
ได้ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านกังานสภาพฒันา การเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติไปพิจารณา
ด าเนินการตอ่ไปด้วย  
  กษ. เสนอวา่ เดมิได้มีกฎกระทรวงการขออนญุาตและการอนญุาตให้ท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561 ใช้บงัคบั แต่
เนื่องจากกฎกระทรวงดงักลา่วมบีทบญัญตัิที่ไมส่อดคล้องหรือไมค่รอบคลมุข้อเทจ็จริ บางประการ เช่น หลกัเกณฑ์ในการ
พิจารณาอนญุาตให้ท าการประมงพาณิชย์ กรณีการแก้ไขรายการใบอนญุาต หรือกรณีการโอนใบอนญุาต จงึจ าเป็นต้องยกเลกิ
กฎกระทรวงดงักลา่ว ประกอบกบัการท าประมงผิดกฎหมายของประเทศไทยยงัมีปัญหาและเป็นไปอยา่งไมม่ีประสทิธิภาพ ดงันัน้ 
จึงจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการยกร่างกฎกระทรวงขึน้ใหม ่เพื่อให้ครอบคลมุการจดัสรรปริมาณสตัว์น า้ให้สอดคล้องกบัขีด
ความสามารถในการท าการประมงและปริมาณผลติผลสงูสดุของสตัว์น า้ที่สามารถท าการประมงได้อยา่งยัง่ยืนตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนบริหารจดัการการประมง รวมทัง้ เพื่อแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายของประเทศไทยให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ
และมีผลสมัฤทธ์ิเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  
 
สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
 1. ให้ยกเลกิกฎกระทรวงการขออนญุาตและการอนญุาตให้ท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561   
  2. ก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนญุาตต้องมีกรรมสทิธ์ิในเรือประมงท่ีจะท าการประมง และในกรณีท่ีผู้ขอรับใบอนญุาตเป็น
เจ้าของกรรมสทิธ์ิในเรือประมงหลายล า ไมว่า่จะเป็นเรือประมงไทย หรือมิใชเ่รือประมงไทย ต้องแจ้งช่ือเรือประมงดงักลา่วทกุล า 
พร้อมทัง้หลกัฐานแสดงกรรมสทิธ์ิในเรือประมงล านัน้ สว่นเรือประมงที่ยงัไม ่จดทะเบียนเป็นเรือไทยตามกฎหมายวา่ด้วยเรือไทย 
ต้องมีหนงัสอืรับรองการขอจดทะเบียนเรือประมงจากกรมประมง  
  3. ก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนญุาตสามารถยื่นค าขอแก้ไขรายการในใบอนญุาตได้ 5 กรณี ได้แก่   (1) แก้ไขรายการให้
สอดคล้องกบัข้อมลูที่ปรากฏในหลกัฐานทางทะเบยีนของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง (2) แก้ไขรายการกรณีน าเรือประมงล าอื่นมา
ทดแทนเรือที่มใีบอนญุาตท าการประมง (3) แก้ไขรายการเก่ียวกบัเคร่ืองมือท าการประมง (4) แก้ไขรายการเก่ียวกบัพืน้ท่ีท าการ
ประมง และ (5) แก้ไขรายการกรณียกสทิธิของปริมาณสตัว์น า้ที่ได้รับการจดัสรรในรอบปีการประมง ทัง้นี ้การแก้ไขรายการใน
ใบอนญุาตตาม (2) (3) และ (4) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวทางทีค่ณะกรรมการนโยบายการประมงแหง่ชาติเห็นชอบ  
 4. ก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาการโอนใบอนญุาตในลกัษณะควบรวมปริมาณสตัว์น า้ เนื่องจากผู้ รับใบอนญุาต
สามารถน าปริมาณสตัว์น า้ของตนไปควบรวมกบัปริมาณสตัว์น า้ของใบอนญุาตอื่นได้และหากมีปริมาณสตัว์น า้คงเหลอืจากการ
ควบรวมดงักลา่ว ผู้ รับโอนใบอนญุาตสามารถน าเอาปริมาณสตัว์น า้คงเหลอืไปควบรวมกบัเรือประมงล าอื่นได้อกี ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์
การพิจารณาดงักลา่วให้ค านงึถงึประสทิธิภาพของเคร่ืองมือท าการประมง พืน้ท่ีท าการประมง และปริมาณสตัว์น า้ของใบอนญุาต
ฉบบัเดิม และใบอนญุาตที่จะน ามาควบรวมปริมาณสตัว์น า้   
 5. กรณีผู้ รับโอนใบอนญุาตในลกัษณะควบรวมปริมาณสตัว์น า้ ต้องด าเนินการกบัเรือล าเดมิหรือเรือที่น ามาควบรวม 
แล้วแตก่รณี ตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในค าขอ หากผู้ขอรับโอนใบอนญุาตในลกัษณะควบรวมปริมาณสตัว์น า้ไมด่ าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือภายในระยะเวลาที่ได้รับอนญุาตให้ผอ่นผนั ให้ถือวา่การขอโอนใบอนญุาตในลกัษณะ
ควบรวมปริมาณสตัว์น า้ดงักลา่วเป็นอนัสิน้ผล เสมือนหนึง่วา่ไมเ่คยมีการโอนใบอนญุาตในลกัษณะควบรวมปริมาณสตัว์น า้มา
ก่อน และไมม่ีสทิธิได้รับคืนใบอนญุาตฉบบัเดมิ และให้เพกิถอนใบอนญุาตที่ออกให้ใหมจ่ากการควบรวมปริมาณสตัว์น า้นัน้ 
ยกเว้นใบอนญุาตของบคุคลที่รับโอนเฉพาะปริมาณ สตัว์น า้คงเหลอื ให้แก้ไขห้วงเวลาท าการประมงตามปริมาณสตัว์น า้ที่ได้รับ
จดัสรรตามใบอนญุาตฉบบัเดมิ  
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5. เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการด าเนินคดีในความผิดตามกฎหมายการเงนิการ
คลัง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบในหลกัการร่างระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการประสานงานการด าเนินคดใีน
ความผิดตามกฎหมายการเงินการคลงั (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และให้สง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนบุญัญตัิที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการตอ่ไปได้  
 
กค. เสนอรายงานว่า   
 1. โดยที่ได้มีระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการประสานงานการด าเนินคดีในความผิดตามกฎหมายการเงินการ
คลงั พ.ศ. 2546 ในข้อ 4 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประสานงานการด าเนินคดีในความผิดตามกฎหมายการเงินการคลงั 
ประกอบด้วย ปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เป็นกรรมการ และให้ผู้อ านวยการกลุม่
งานปอ้งปรามการเงินนอกระบบ ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั เป็นกรรมการและเลขานกุาร และเจ้าหน้าที่ธนาคารแหง่
ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร   
  2. เนื่องจาก กค. ได้มีการปรับโครงสร้างของหนว่ยงานภายใน โดยยบุเลกิและโอนภารกิจของกลุม่ปอ้งปรามการเงินนอก
ระบบ ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั ไปไว้ที่ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) โดยจดัตัง้เป็นส านกันโยบายพฒันากระบบ
การเงินภาคประชาชน ตามกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงการคลงั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2555 และ
กฎกระทรวงแบง่สว่นราชการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2555 จึงท าให้โครงสร้างของ
คณะกรรมการประสานงานฯ ในสว่นของคณะกรรมการ และฝ่ายเลขานกุารไมส่อดคล้องกบัสถานะและโครงสร้างปัจจบุนัของสว่น
ราชการ สง่ผลให้การประสานงาน เร่งรัด และติดตามการด าเนินคดีตามกฎหมายการเงินการคลงั การพิจารณาข้อเทจ็จริง การ
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน องค์ประกอบความผิดและวิธีที่จะด าเนินการกบัผู้กระท าความผิดตามกฎหมายการเงินการคลงัของ
คณะกรรมการประสานงานฯ ไมส่ามารถด าเนินการได้  
  3. ดงันัน้ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานฯ ในสว่นของคณะกรรมการและฝ่ายเลขานกุารสอดคล้อง
กบัสถานะและโครงสร้างปัจจบุนัของสว่นราชการ และเพื่อให้คณะกรรมการประสานงานฯ สามารถด าเนินการตามอ านาจและ
หน้าที่ตอ่ไปได้ จึงสมควรแก้ไขเพิม่เติมองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานฯ ดงักลา่ว นอกจากนีเ้พื่อให้เกิดความชดัเจน
ในการปฏิบตัติามระเบียบ จงึได้แก้ไขในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินคดีตามกฎหมายการเงินการคลงัให้ชดัเจนยิ่งขึน้  
 
สาระส าคัญของร่างระเบียบ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การประสานงานฯ พ.ศ. 2546 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ประสานงานฯ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

เหตุผล 

ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึง่เรียกวา่ 
“คณะกรรมการประสานงานการด าเนินคดี
ในความผิดตามกฎหมายการเงินการคลงั” 
ประกอบด้วย ปลดักระทรวงการคลงั เป็น
ประธานกรรมการ ผู้แทนส านกังานอยัการ
สงูสดุ ผู้แทนส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 
ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนกรม
ศลุกากร ผู้แทนกรมสรรพสามติ ผู้แทน
กรมสรรพากร ผู้แทนธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย และผู้แทนส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็น
กรรมการ  
   ให้ผู้อ านวยการกลุม่งานปอ้งปราม
การเงินนอกระบบ ส านกังานปลดั
กระทรวงการคลงั เป็นกรรมการและ

ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึง่เรียกวา่ 
“คณะกรรมการประสานงานการด าเนินคดีใน
ความผิดตามกฎหมายการเงินการคลงั” 
ประกอบด้วยปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนส านกังานอยัการสงูสดุ ผู้แทน
ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ ผู้แทนกรมสอบสวนคดี
พิเศษ ผู้แทนกรมศลุกากร ผู้แทนกรมสรรพสามิต 
ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย และผู้แทนส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้แทน
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการ  
   ให้ผู้อ านวยการกลุม่งานปอ้งปรามการเงินนอก
ระบบกลุ่มกฎหมาย ส านกังานปลดั
กระทรวงการคลงั เป็นกรรมการและเลขานกุาร 
และเจ้าหน้าที่ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ

   เพื่อให้องค์ประกอบของ
คณะกรรมการประสานงานการ
ด าเนินคดีในความผิดตาม
กฎหมายการเงินการคลงั ในส่วน
ของกรรมการสอดคล้องกับ
สภาพการณ์และโครงสร้าง
ปัจจุบันของส่วนราชการ  
 
 
 
 
 
 
   เพื่อให้องค์ประกอบของ
คณะกรรมการประสานงานการ



 

 

 

6 

เลขานกุาร และเจ้าหน้าที่ธนาคารแหง่
ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็น
กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร  

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานกุาร  

ด าเนินคดีในความผิดตาม
กฎหมายการเงินการคลงั ในส่วน
ของฝ่ายเลขานุการสอดคล้อง
กับสภาพการณ์และโครงสร้าง
ปัจจุบันของส่วนราชการ  

ข้อ 7 ในกรณีที่หนว่ยงานของรัฐเห็นวา่มี
เอกสารหลกัฐานเพยีงพอในการพิจารณา
การกระท าอนัเป็นความผิดตามกฎหมาย
การเงินการคลงั ให้เสนอเร่ืองดงักลา่วพร้อม
เอกสารหลกัฐานและข้อเทจ็จริงพร้อม
ความเห็นตอ่คณะกรรมการเพื่อพิจารณา  

ข้อ 7 ในกรณีที่หนว่ยงานของรัฐเห็นวา่มเีอกสาร
หลกัฐานเพยีงพอในการพิจารณาการกระท าอนั
เป็นความผิดตามกฎหมายการเงินการคลงั ให้
อาจเสนอเร่ืองดงักลา่วพร้อมเอกสารหลกัฐาน
และข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นตอ่คณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา  

   เพื่อให้เป็นดุลพินิจของ
หน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณา
เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการ
พิจารณา  

ข้อ 10 ภายใต้บงัคบัแหง่กฎหมาย ให้
หนว่ยงานของรัฐที่ต้องปฏิบตัติามระเบียบนี ้
วางระเบียบหรือออกค าสัง่ภายในหนว่ยงาน
ของรัฐนัน้ เพื่อให้การปฏิบตัติามระเบียบนี ้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

ข้อ 10 ภายใต้บงัคบัแหง่กฎหมาย ให้หนว่ยงาน
ของรัฐที่ต้องปฏิบตัิตามระเบยีบนีว้างระเบียบ
หรือออกค าสัง่ภายในหนว่ยงานของรัฐนัน้ให้เกดิ
ความชดัเจน โดยพจิารณาถงึความส าคัญ
และความจ าเป็นของคดีที่ต้องเสนอเร่ืองให้
คณะกรรมการพิจารณา เพื่อให้การปฏิบตัิตาม
ระเบียบนีเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

   เพื่อให้หนว่ยงานของรัฐที่ต้อง
ปฏิบตัิตามระเบียบนีว้างระเบียบ
หรือออกค าสัง่ภายในหนว่ยงานให้
เกิดความชดัเจนว่า คดทีี่จะ
เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการ
พิจารณาจะต้องมีลกัษณะ
อย่างไรบ้างโดยให้พิจารณาถงึ
ความส าคัญและความจ าเป็น  

  
6. เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามน า
ผ่านไปยงัสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัใินหลกัการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้อาวธุและยทุโธปกรณ์เป็น
สนิค้าที่ต้องห้ามสง่ออกและห้ามน าผา่นไปยงัสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้สง่
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนบุญัญตัิทีเ่สนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการตอ่ไปได้ และให้
กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการตอ่ไปด้วย  
  พณ. เสนอวา่ ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติมีพนัธกรณีต้องปฏิบตัติามข้อมติของคณะมนตรี
ความมัน่คงแหง่สหประชาชาตติามข้อ 25 แหง่กฎบตัรสหประชาชาติ โดยข้อมตคิณะมนตรีความมัน่คงแหง่สหประชาชาติ ที่ 2418 
(ค.ศ. 2018) และที่ 2428 (ค.ศ. 2018) ตอ่ไป  โดยมีสาระส าคญัเพื่อตอ่อายแุละเพิ่มมาตรการลงโทษตอ่สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน 
เก่ียวกบัมาตรการห้ามเดินทาง และมาตรการอายดัทรัพย์สนิ รวมถึงเพิม่การก าหนดมาตรการลงโทษทางอาวธุ จนถงึวนัท่ี 31 
พฤษภาคม 2562 โดยก าหนดให้อาวธุและยทุโธปกรณ์             เป็นสนิค้าที่ต้องห้ามสง่ออกและห้ามน าผา่นไปยงัสาธารณรัฐเซาท์
ซูดาน ดงันัน้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อมติคณะมนตรีความมัน่คงแหง่สหประชาชาติดงักลา่ว จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เร่ือง ก าหนดให้อาวธุและยทุโธปกรณ์เป็นสนิค้าทีต้่องห้ามสง่ออกและห้ามน าผา่นไปยงัสาธารณรัฐเซาท์ซดูาน พ.ศ. …. มาเพื่อ
ด าเนินการ  
  สาระส าคัญของร่างประกาศ  
  1. ก าหนดให้อาวธุและยทุโธปกรณ์เป็นสนิค้าที่ต้องห้ามสง่ออกและห้ามน าผา่นไปยงัสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน   
   2. ก าหนดข้อยกเว้นท่ีมใิห้ใช้บงัคบัในกรณี  
   2.1 การสง่ออกหรือน าผา่นอาวธุและยทุโธปกรณ์ เพื่อสนบัสนนุหรือใช้โดยบคุลากรของ
สหประชาชาติ ภารกิจของสหประชาชาตใินสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (United Nation Mission in the Republic of South Sudan : 
UNMISS) และกองก าลงัชัว่คราวรักษาความมัน่คงแหง่สหประชาชาติส าหรับ Abyei                    (United Nations Interim 
Security Force for Abyei : UNISFA)  
    2.2 การสง่ออกหรือน าผา่นเคร่ืองอปุกรณ์ของอาวธุและยทุโธปกรณ์ที่ไมเ่ป็นอนัตรายร้ายแรงถงึแก่
ชีวิตเพื่อน าไปใช้ด้านมนษุยธรรม การปอ้งกนั และให้ความช่วยเหลอืทางเทคนคิ หรือการฝึกอบรม   
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   2.3 การสง่ออกหรือน าผา่นเคร่ืองแตง่กายทีใ่ช้ส าหรับการปอ้งกนั รวมทัง้เสือ้เกราะกนักระสนุ และ
หมวกสนาม เพื่อน าไปใช้เฉพาะตวัเป็นการชัว่คราวส าหรับบคุลากรของสหประชาชาติ ผู้แทนสือ่มวลชน ผู้ปฏิบตัิงานด้าน
มนษุยธรรมและการพฒันา และเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง   
   2.4 การสง่ออกหรือน าผา่นอาวธุและยทุโธปกรณ์เป็นการชัว่คราวโดยกองก าลงัของรัฐสมาชิกที่
ด าเนินการตามกฎหมายระหวา่งประเทศ ในการอ านวยความสะดวกเพื่อการปอ้งกนั หรือการอพยพคนชาติของตนและบคุคลที่มี
ความรับผิดชอบทางกงสลุในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน  
   2.5 การสง่ออกหรือน าผา่นอาวธุและยทุโธปกรณ์ให้แก่ หรือเพื่อสนบัสนนุกองก าลงัสหภาพแอฟริกา 
(African Union Regional Task Force : AU-RTF) เพื่อการปฏิบตัิการระดบัภมูิภาคในการตอบโต้             กลุม่ Lord’s 
Resistance Army)   
   2.6 การสง่ออกหรือน าผา่นอาวธุและยทุโธปกรณ์เพื่อสนบัสนนุการด าเนินการตามข้อตกลงสนัติภาพ  
   2.7 การสง่ออกหรือน าผา่นอาวธุและยทุโธปกรณ์ในกรณีอื่น ๆ   
   การสง่ออกหรือน าผา่นอาวธุและยทุโธปกรณ์ตามข้อ 2.2 และ 2.4 ข้อ 2.5 ข้อ 2.6 และ ข้อ 2.7 ต้อง
เป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อมติ  
 
7. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สภากาชาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหนว่ยงานของรัฐตามพระราชบญัญตัิความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (สภากาชาดไทย) ตามที่สภากาชาดไทยเสนอ และให้สง่ส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ตรวจพิจารณารวมเป็นฉบบัเดียวกบัร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 4 ฉบบั ซึง่อยู่
ระหวา่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการตอ่ไปได้   
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เป็นการก าหนดให้สภากาชาดไทยเป็นหนว่ยงานของรัฐตาม
พระราชบญัญตัคิวามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เพื่อให้เจ้าหน้าที่และลกูจ้างของสภากาชาดไทยที่ปฏิบตัิหน้าที่
โดยสจุริตได้รับความคุ้มครองตามพระราชบญัญตัิดงักลา่ว  ซึง่ปัจจบุนัได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดหนว่ยงานของรัฐตาม
พระราชบญัญตัดิงักลา่วแล้ว จ านวน 60 แหง่ อยูร่ะหวา่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา 4 แหง่  ได้แก่ กองทนุ
พฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์  ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ                     ส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ และ
ส านกังานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ   
 
8. เร่ือง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2509  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิหลกัการร่างกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
เคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่สว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2509  ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพจิารณา แล้วด าเนินการตอ่ไปได้   
  ทัง้นี ้ มท. เสนอวา่  
  ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวตัรก านนั ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ท าหน้าที่เป็นผู้ชว่ยเหลอืนายอ าเภอ
ในการปฏิบตัิหน้าที่ และเป็นหวัหน้าราษฎรในหมูบ้่านของตน มีหน้าที่หลกัในการอ านวยความเป็นธรรมและรักษาความสงบเรียย
ร้อย    ตามพระราชบญัญตัิลกัษณะปกครองท้องที่  พระพทุธศกัราช 2457 และกฎหมาย           อื่น ๆ บญัญตัิหรือก าหนดและ
เป็นพนกังานฝ่ายปกครองตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  โดยตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 11  (พ.ศ. 2542) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัิเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่สว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2509 ได้ก าหนดเคร่ืองแบบ ก านนั ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวตัรก านนั และแพทย์ประจ าต าบล  ไว้จ านวน 2 ชนิด  ประกอบด้วย เคร่ืองแบบปฏิบตัิราชการและเคร่ืองแบบพิธีการ  ยงัไม่
สอดคล้องและเหมาะสมกบัการปฏิบตัิหน้าที่ท่ีเก่ียวกบัการรักษาความสงบเรียบร้อย ดงันัน้ เพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วของ
ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ชว่ยผู้ ใหญ่บ้าน  สารวตัรก านนั  และแพทย์ประจ าต าบล  เป็นไปด้วยความเหมาะสม  คลอ่งตวั สอดคล้องกบั
ภารกิจหน้าที่ และ             เกิดประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ รวมทัง้สร้างความสง่างาม  ความภาคภมูิใจ เป็นเกียรติและ
ศกัดิ์ศรีแก่ก านนั  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
เคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่สว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2509 ให้มีเคร่ืองแบบปฏิบตัิราชการท่ีเหมาะสมกบัภารกิจและการปฏิบตัิหน้าที่ 
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  สาระส าคัญ  
  ร่างกฎกระทรวงฉบบันีม้ีสาระส าคญัเพื่อเพิม่เตมิ  เคร่ืองแบบของก านนั ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน  
สารวตัรก านนั  และแพทย์ประจ าต าบล   ตามข้อ 9 และข้อ 10 ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 11                 (พ.ศ. 2542) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัิเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่สว่นท้องถ่ิน  พ.ศ. 2509 โดยเพิ่มเคร่ืองแบบปฏิบตัิราชการอกีหนึง่ประเภท คือ 
เคร่ืองแบบคอเปิดสนี า้เงิน 
 
เศรษฐกิจ - สงัคม 

 
9. เร่ือง ขออนุมัติด าเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพชืหลงันา ปี 2561/62  
  คณะรัฐมนตรีพจิารณาเร่ือง ขออนมุตัิด าเนินงานโครงการชว่ยเหลอืเกษตรกรผู้ปลกูพืชหลงันาปี 2561/62 
ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ แล้วมีมติอนมุตัติามความเห็นของส านกังบประมาณ (สงป.) ดงันี ้
  1. อนุมัติให้ กษ. ด าเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 ในส่วนของ
เกษตรกรผู้ปลูกพชืหลังฤดกูาลท านา (พชืไร่และพืชผัก) จ านวน 4.87 ล้านไร่ ช่วยเหลือตามพืน้ที่ปลกูจริงในอตัราไร่ละ 
600 บาท ครัวเรือนละไม่เกนิ 15 ไร่  โดยใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการ
เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็นท่ีกระทรวงการคลงั (กค.) อนมุตัใิห้กนัเงินเบิกเหลือ่มปีถงึวนัท าการสดุท้ายของเดือน
มีนาคม 2562 ภายในกรอบวงเงนิไม่เกิน 2,922 ล้านบาท ทัง้นี ้การสนบัสนนุปัจจยัการผลติไร่ละ 600 บาท ครัวเรือนละไมเ่กิน 
15 ไร่ เป็นการขอใช้งบประมาณรายจา่ยงบกลางในลกัษณะ งบด าเนินงาน ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของอตัรา
คา่ใช้จา่ยจาก กค. ก่อนตามนยัข้อ 3 ของระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณ
รายจา่ย งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสยีหายในบางกรณี 
พ.ศ. 2559 และให้ขอท าความตกลงกบั สงป. ตามระเบียบวา่ด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. 2560 ตอ่ไป 
  2. คา่ใช้จา่ยในสว่นของ ธ.ก.ส. ได้แก่ คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการและคา่ธรรมเนียมโอนเงิน  ในกรอบวงเงนิ 
2.2729 ล้านบาท ให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตาม
ขัน้ตอนต่อไปตามผลการจ่ายเงินท่ีเกิดขึน้จริง  
  3. ส าหรับคา่ใช้จา่ยบริหารโครงการ ได้แก่ คา่ประชาสมัพนัธ์  คา่ใช้จ่ายในการยืนยนัสทิธ์ิและออกใบรับรอง 
และคา่ใช้จา่ยในการตรวจสอบ/รับรองพืน้ท่ีให้ผลผลติ เป็นต้น ในกรอบวงเงนิ 8.1546  ล้านบาท ให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากผลผลติ/โครงการ/กิจกรรม 
หรือรายการ ที่คาดวา่มีงบประมาณเหลอืจา่ยหรือจากรายการท่ีมผีลการด าเนินการลา่ช้ากวา่แผน เพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยบริหาร
โครงการตอ่ไป    
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนมุตัใิห้ด าเนินงานโครงการช่วยเหลอื
เกษตรกรผู้ปลกูพืชหลงันา ปี 2561/62 โดยโครงการดงักลา่วมวีตัถปุระสงค์เพื่อช่วยเหลอืเกษตรกรผู้ปลกูพืชหลงันา ปี 2561/62 
ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการน า้ทีเ่พิ่มขึน้ได้แก่ คา่สบูน า้ (คา่ไฟฟา้และคา่น า้มนัเชือ้เพลงิส าหรับเคร่ืองสบูน า้) และ
การบริหารจดัการศตัรูพืชสงูกวา่ฤดกูาลปกติ  โดยเป็นกลุม่เกษตรกรที่ปลกูพืช             อื่น ๆ ในนา เช่น พืชไร่ พืชผกั พืชใช้น า้น้อย 
(ยกเว้นอ้อยและสบัปะรด) ชว่ยเหลอืตามพืน้ท่ีปลกูจริงในอตัราไร่ละ 600 บาท โดยจะชว่ยเหลอืกลุม่เกษตรกรดงักลา่วครัวเรือนละ
ไมเ่กิน 15 ไร่ โดยแบง่พืน้ท่ีออกเป็น 3 พืน้ท่ี ดงันี ้ 
 
พืน้ที่ ช่วงที่ท าการเพาะปลกู ช่วงการขึน้ทะเบียนเกษตรกร 
1. พืน้ที่ ลุ่มต ่า 13 ทุ่ง          
(ลุม่แมน่ า้เจ้าพระยาตอนลา่ง ได้แก่
ชยันาท นครสวรรค์ สงิห์บรีุ ลพบรีุ
อยธุยา สระบรีุ ลพบรีุ อา่งทอง
สพุรรณบรีุ นครปฐม นนทบรีุและ
ปทมุธานี) 

1 พฤศจิกายน 2561- 
31 มีนาคม 2562 

ภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 
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2. พืน้ที่นอกเหนือจากพืน้ที่ ลุ่มต ่า 13 
ทุ่งและภาคใต้ 

1 พฤศจิกายน 2561 – 
30 เมษายน 2562 

ภายในวนัท่ี 30 มถินุายน 2562 

3. พืน้ที่ภาคใต้ 1 มีนาคม – 15 มิถนุายน 2562 ภายในวนัท่ี 15 สงิหาคม 2562 
ทัง้นี ้ ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตัง้แตเ่ดือนมีนาคม - กนัยายน 2562 
 
  2. วิธีการด าเนินการ 
   2.1 หลกัเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา  
ปี 2561/62 และจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้ 
    (1) เกษตรกรต้องมีสญัชาติไทย และบรรลนุิติภาวะแล้ว  
    (2) เป็นหวัหน้าครัวเรือนหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย (1 ครัวเรือน ตอ่ 1 สทิธ์ิ) ท่ีขึน้ทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลกูพืชหลงันา ปี 2561/62 กบักรมสง่เสริมการเกษตร  
     - พืน้ที่ ลุ่มต ่า 13 ทุ่ง จะต้องขึน้ทะเบียนเกษตรกร ภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 
2562  
     - พืน้ที่นอกเหนือจากพืน้ที่ ลุ่มต ่า 13 ทุ่ง และภาคใต้ จะต้องขึน้ทะเบียน
เกษตรกร ภายในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  
     - พืน้ที่ภาคใต้  จะต้องขึน้ทะเบียนเกษตรกร ภายในวนัท่ี 15 สงิหาคม 2562  
     (3) เป็นเกษตรกรที่ขึน้ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลกูข้าวในรอบ 3 ปีทีผ่า่นมา (ปี 2559 - 2561) 
ปีใดปีหนึง่ และพืน้ท่ีเข้าร่วมต้องเป็นพืน้ท่ีนาเทา่นัน้ ตัง้แต ่1 งาน ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 15 ไร่  
    (4) เป็นเกษตรกรผู้ปลกูพืชหลงันา ปี 2561/62 ที่ท าการเพาะปลกู พืชไร่ พืชผกั พืชอาหาร
สตัว์ และพืชปรับปรุงบ ารุงดิน  ยกเว้นอ้อยและสับปะรด  
    (5) เกษตรกรที่ปลกูพืชหลงันามากกวา่ 1 ชนิด สามารถเลอืกชนดิพืชในการขอรับการ
ช่วยเหลอื แตพ่ืน้ท่ีรวมกนัต้องไมเ่กิน 15 ไร่/ครัวเรือน  
    (6) กรณีเกษตรกรปลกูพชือายสุัน้ท่ีมีการเพาะปลกูหลายรอบการผลติในพืน้ท่ีเดียวกนั  เช่น 
พืชผกั สามารถเข้าร่วมโครงการขอรับการชว่ยเหลอืได้เพยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้  
    (7) เป็นเกษตรกรที่เปิดบญัชีเงินฝากไว้กบั ธ.ก.ส. หากไมม่ต้ีองไปเปิดบญัชีกบั  
ธ.ก.ส.  
    (8) สมคัรเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ส านกังานเกษตรอ าเภอที่ตัง้แปลงปลูก หรือสถานท่ีอื่นท่ี
ส านกังานเกษตรอ าเภอนดัหมายตามความเหมาะสม  
   2.2 การตรวจสอบรับรองสทิธ์ิเกษตรกร  
    (1) ให้มีคณะท างานตรวจสอบสทิธ์ิระดบัต าบลเป็นผู้ตรวจสอบสทิธ์ิ  
    (2) ให้มีคณะกรรมการบริหารโครงการระดบัอ าเภอเป็นผู้ รับรองสทิธ์ิ  
    (3) ให้มีคณะกรรมการบริหารโครงการระดบัจงัหวดัก ากบัดแูล และแก้ไขปัญหาการรับรอง
สทิธ์ิของเกษตรกรผู้ปลกูพืชหลงันา ปี 2561/62 
   2.3 การขอใช้สทิธ์ิเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 
    (1) กรมสง่เสริมการเกษตร ประกาศรายช่ือเกษตรกรผู้ปลกูพืชหลงันา ปี 2561/62 ที่ได้ขึน้
ทะเบียนเกษตรกรกบักรมสง่เสริมการเกษตรให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมลู เพื่อแจ้งยืนยนัการเข้าร่วมโครงการฯ  
    (2) การตรวจสอบสทิธ์ิ โดยคณะท างานตรวจสอบสทิธ์ิ ระดบัต าบล มีหน้าท่ีตรวจสอบสทิธ์ิ  
    (3) การรับรองสทิธ์ิ โดยคณะกรรมการบริหารโครงการระดบัอ าเภอ มีหน้าท่ีรับรองสทิธ์ิและ
บนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบสารสนเทศของกรมสง่เสริมการเกษตร  
    (4) กรมสง่เสริมการเกษตรสง่ผลการรับรองสทิธิไปยงั ธ.ก.ส. ส านกังานใหญ่ ตรวจสอบ
ประมวลผลและโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของเกษตรกร  
  3. ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม – กนัยายน 2562 
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10. เร่ือง  การน าที่ดินขององค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้องค์การของรัฐบาลมาใช้ในโครงการจดั
รูปที่ดนิเพื่อพัฒนาพืน้ที่บริเวณถนนโครงการสาย ข7 อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวดัอุบลราชธานี 
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบการน าที่ดินของรัฐ [พืน้ท่ีการประปาสว่นภมูิภาค (กปภ.) ในบริเวณสถานีจ่ายน า้วดั
ภเูขาแก้ว] มาใช้ในโครงการจดัรูปท่ีดินเพื่อพฒันาพืน้ท่ีบริเวณถนนโครงการสาย ข7 อ าเภอพิบลูมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี 
ตามทีก่ระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กรมโยธาธิการและผงัเมือง โดยส านกังานโยธาธิการและผงัเมือง จงัหวดัอบุลราชธานีร่วมกบัเทศบาลเมือง
พิบลูมงัสาหาร และเทศบาลต าบลกดุชมภไูด้ด าเนินโครงการจดัรูปท่ีดินเพื่อพฒันาพืน้ท่ีบริเวณถนนโครงการสาย ข7 อ าเภอ
พิบลูมงัสาหาร  จงัหวดัอบุลราชธานี  โดยโครงการดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานไปพร้อมกบัจดัระเบยีบ
แปลงที่ดินใหม ่ทัง้นี ้มีพืน้ท่ีด าเนนิโครงการรวม 96 ไร่ 1 งาน 61.80 ตารางวา เจ้าของที่ดิน 12 ราย รวมถงึที่ดินขององค์การของ
รัฐบาลตามมาตรา 55 (4) แหง่พระราชบญัญตัจิดัรูปท่ีดินเพื่อพฒันาพืน้ท่ี พ.ศ. 2547 ซึง่เป็นท่ีตัง้ของการประปาสว่นภมูิภาค 
(สถานจี่ายน า้วดัภเูขาแก้ว) อ าเภอพิบลูมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี พืน้ท่ีประมาณ 29 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา และภายหลงัการ
ด าเนินโครงการจดัรูปท่ีดินดงักลา่วแล้ว ท่ีดินของรัฐในความดแูลของการประปาสว่นภมูิภาคจะมขีนาดพืน้ท่ีเทา่เดิมซึง่เป็นไปตาม
มาตรา 56 มาตรา 62 และมาตรา 63 แหง่พระราชบญัญตัิจดัรูปท่ีดิน เพื่อพฒันาพืน้ท่ี พ.ศ. 2547 (ส าหรับพืน้ท่ีสาธารณะและ
พืน้ท่ีจดัหาประโยชน์เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.06 และ 0.58 ตามล าดบั และพืน้ท่ีเอกชนลดลงร้อยละ 7.54) ซึง่การประปาสว่นภมูิภาคได้
ยินยอมเข้าร่วมโครงการจดัรูปท่ีดินดงักลา่วแล้ว  รวมทัง้คณะกรรมการจดัรูปท่ีดินเพื่อพฒันาพืน้ที่สว่นจงัหวดัอบุลราชธานีและ
คณะกรรมการจดัรูปท่ีดินเพื่อพฒันาพืน้ท่ี [ซึง่มีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน (รองปลดักระทรวงมหาดไทยเข้า
ร่วมประชมุแทน)] ได้เห็นชอบให้น าที่ดินของรัฐบริเวณดงักลา่วมาใช้ในโครงการจดัรูปท่ีดินฯ แล้ว 
 
11. เร่ือง  ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พืน้ที่ ลุ่มน า้ชัน้ที่ 1 บี เพื่อท าเหมอืงแร่ของบริษัท ปรินดาจ ากดั (มหาชน) ที่
จังหวดัเพชรบุรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิดงันี ้
  1. อนมุตัิการขอผอ่นผนัการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีลุม่น า้ชัน้ท่ี 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนูเพื่อ
อตุสาหกรรมก่อสร้างตามค าขอประทานบตัรที่ 3 – 4/2553 ของบริษัท ปรินดา จ ากดั (มหาชน) มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 21 
กมุภาพนัธ์ 2538 ตามที่กระทรวงอตุสาหกรรมเสนอและให้กระทรวงอตุสาหกรรม (กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่) รับ
ความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมและส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติไปพิจารณา
ด าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 
  2. ให้กระทรวงอตุสาหกรรม (กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่) ก ากบัให้บริษัท ปรินดา จ ากดั 
(มหาชน) ด าเนินการให้เป็นไปอยา่งถกูต้องครบถ้วน  ตามขัน้ตอนของกฎหมายและระเบยีบที่เก่ียวข้องตอ่ไปด้วย 
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  กระทรวงอตุสาหกรรมแจ้งวา่ บริษัท ปรินดา จ ากัด (มหาชน) ตัง้อยู่ที่ต าบลหนองชุมพลเหนือ  อ าเภอ
เขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี  ผู้ ถือประทานบตัรชนิดเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนดิหินปนูเพื่ออตุสาหกรรมก่อสร้างที่ 
17791/14113 และที่ 17792/14114 ทัง้ 2 แปลงดังกล่าว ครบก าหนดสิน้อายุแล้วเมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ 
จึงมคีวามประสงค์จะขออนมุตัิผอ่นผนัการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีลุม่น า้ชัน้ท่ี 1 บี (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 
2538 ที่ให้การต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองแร่ให้เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นราย ๆ ไป) เพื่อท าเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในพืน้ที่เดิม เนือ้ที่รวม 429  ไร่ 2 งาน 46 ตารางวา ตามค าขอ
ประทานบตัรใหม่ที่ 3-4/2553 ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่เห็นชอบต่อการใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ ลุ่มของทัง้ 2 
แปลงแล้ว และให้ปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่แวดล้อมอยา่งเคร่งครัดตลอดจนพืน้ท่ีดงักลา่วไมเ่ป็นแหลง่ธรรมชาติอนัควรอนรัุกษ์  ไมเ่ป็นพืน้ที่ต้องห้ามส าหรับการท าเหมือง
การปิดประกาศ  การขอประทานบตัรไมม่ีผู้ ร้องเรียนคดัค้าน 
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12. เร่ือง  การด าเนินโครงการทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ  ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน (Quick Win)  
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบโครงการทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศที่มี
ความจ าเป็นเร่งดว่น (Quick Win) ตามที่กระทรวงยตุธิรรม (ยธ.) เสนอ โดยคา่ใช้จา่ยของโครงการที่จะต้องด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ด าเนินการตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติและแผนแมบ่ทตาม
นยัมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 (ซึง่เก่ียวกบัแนวทางการด าเนินการเก่ียวกบัการใช้จ่ายงบประมาณในกรณีตา่ง ๆ 
ของสว่นราชการ  รัฐวิสาหกิจ และหนว่ยงานอื่น) สว่นคา่ใช้จ่ายทีจ่ะเกิดขึน้ในปีตอ่ ๆ ตอ่ไป ให้ส านกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม
จดัท าแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ พร้อมวตัถปุระสงค์ทีช่ดัเจนเพื่อเสนอขอตัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขัน้ตอนตอ่ไป ตามความเห็นของส านกังบประมาณ  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  โครงการทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ  ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศที่มีความจ าเป็นเร่งดว่น (Quick 
Win) ซึง่เป็นการด าเนินการตามมติคณะกรรมการขบัเคลือ่นและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครัง้ที่ 5/2561 เมื่อวนัท่ี 
6 กนัยายน 2561 ซึง่มีนายกอบศกัดิ์ ภตูระกลู รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรีขณะนัน้เป็นประธาน ให้กระทรวงยตุิธรรมเป็น
หนว่ยงานหลกัในการขอรับจดัสรรงบประมาณและจดัท าข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกบัความคุ้มคา่ในการด าเนินโครงการดงักลา่วรวมทัง้
พิจารณาแนวทางการจดัให้มกีารบริการให้ค าปรึกษาทางคดีผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยและให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา   กระทรวงยตุิธรรมจงึเสนอคณะรัฐมนตรีพจิารณาให้ความเห็นชอบโครงการดงักลา่ว  โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ ดงันี  ้
รายการ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ ต้องหา  ผู้ เสยีหาย  และประชาชนทัว่ไปเข้าถึงความยตุิธรรมได้อยา่งรวดเร็ว

ประหยดัคา่ใช้จ่าย  ลดปริมาณคดีขึน้สูศ่าล  รวมถงึลดความเหลือ่มล า้ทางสงัคม 
เป้าหมาย มีผู้ ต้องหา  ผู้ เสยีหาย  และประชาชนทัว่ไปท่ีมาขอรับค าปรึกษาด้านกฎหมาย 250,000 คน 
แผนด าเนินโครงการ 1) จดัอบรมชีแ้จงผู้ปฏิบตัิงานทนายความอาสาและพนกังานสอบสวนทัว่ประเทศ 

2) จดัทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ 150 สถานี ในช่วงเดอืนเมษายน -กนัยายน 
2562 (สถานีต ารวจทีม่ีคดีสงูเกินกวา่ 1,000 คดี จ านวน 125 สถานี และสถานีต ารวจ
ประจ าจงัหวดัที่มีคดีสงูที่สดุ 25 สถานี) ให้บริการทกุวนัไมเ่ว้นวนัหยดุราชการมี 2 กลุม่คือ 
สถานีท่ีเปิดเวลา 08.30 - 16.30 น. และสถานีท่ีเปิด เวลา 08.30 - 23:30 น.  
3) จดัทนายความอาสาตอบปัญหากฎหมายทางเว็บไซต์ที่ท าการสภาทนายความ 

ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่
จะได้รับ 

ประชาชนมีทางเลอืกในการขอรับค าปรึกษาได้มากขึน้  ท าให้สามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยตุิธรรมในเบือ้งต้นได้โดยสะดวก  รวดเร็ว  ประหยดัเวลา และลดคา่ใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีในชัน้ศาล  ลดความเหลือ่มล า้ทางสงัคม  และประหยดังบประมาณของภาครัฐ  
โดยประมาณการวา่จะมีประชาชนขอรับค าปรึกษาทางกฎหมาย  จ านวน 250,000 ราย ซึง่
มีคา่ใช้จ่ายในการให้ค าปรึกษา จ านวน 1,000 บาท/เร่ือง/คน คดิเป็นคา่ใช้จา่ยของ
ประชาชนที่ลดลงได้ประมาณ 250 ล้านบาท และคิดเป็นคา่ใช้จ่ายที่รัฐสามารถลดได้ใน
กระบวนการพิจารณาของศาล (ประมาณจากอตัราต า่สดุในศาลชัน้ต้น) ประมาณ 1,115 
ล้านบาท (คดิจากปริมาณคดี 250,000 คดี มคีา่ใช้จา่ย 4,600 บาท/คดี) ซึง่ทัง้หมดเป็นผล
มาจากการด าเนินโครงการนีท้ี่ต้องใช้งบประมาณด าเนินโครงการจ านวน 36.36 ล้านบาท 
(งบประมาณปี พ.ศ. 2562)  

 
13. เร่ือง มาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบข้อเสนอมาตรการบริหารจดัการก าลงัคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) และรับทราบ
ผลการด าเนินการตามมาตรการบริหารและพฒันาก าลงัภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ตามที่ส านกังาน ก.พ. ในฐานะฝ่าย
เลขานกุารร่วมคณะกรรมการก าหนดเปา้หมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  ด้วยมาตรการบริหารและพฒันาก าลงัคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) (ซึง่คณะรัฐมนตรีมีมติิเห็นชอบเมื่อวนัท่ี 
15 ตลุาคม 2556) สิน้สดุระยะเวลาด าเนินการแล้วเมื่อสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายเลขานกุาร คปร. จึงได้จดัท ามาตรการ
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บริหารจดัการก าลงัคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) เพื่อใช้เป็นหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการบริหารจดัการก าลงัคน
ภาครัฐให้กบัสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง ซึง่คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังภาครัฐ (คปร.) มีมติเหน็ชอบ
มาตรการดังกล่าวด้วยแล้วในการประชมุ คปร. ครัง้ที่ 1/2562 เมือ่วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 โดยมาตรการฯ ที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีพจิารณาในครัง้นีม้สีาระส าคญัเป็นการปรับปรุงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวธีิการบริหารก าลงัคนภาครัฐ จากมาตรการ
ฯ ฉบบัเดิม เพื่อให้สอดคล้องกบัข้อเท็จจริงและผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของสว่นราชการ ตลอดจนเพื่อให้สว่นราชการสามารถ
บรรลเุปา้หมายที่ก าหนดไว้ตามแผนการปฏิรูปประเทศ แผนแมบ่ทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติและยทุธศาสตร์ชาติ โดยได้ก าหนด
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการบริหารจดัการก าลงัคนภาครัฐที่แตกต่างจากมาตราการฯ ฉบับเดมิ ใน 6 ประเด็น สรุปได้ ดงันี ้
  1. มาตรการบริหารจัดการก าลังภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) ที่เสนอในครัง้นีมุ่้งเน้นเกี่ยวกบั “การ
บริหารอัตราก าลัง” เป็นหลัก สว่นประเด็นการพฒันาก าลงัคน ส านกังาน ก.พ. อยูร่ะหวา่งจดัท า (ร่าง) แผนปฏิบตัิการด้านการ
บริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐเพือ่สนบัสนนุยทุธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2562 – 2565) ตามแนวทางการ
จดัท าแผนตามนยัมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2560 เพือ่ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลผุลระยะแรก
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผน่ดินและทศิทางและเปา้หมายระยะยาวตามยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดลุและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐตอ่ไป 
  2. มาตรการฯ ฉบบันีใ้ห้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลงัคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์มาก
ยิ่งขึน้ โดยมุ่งเน้นการบริหารจดัการก าลังคนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ชาติ ที่มเีปา้หมายวา่ ภาครัฐมีก าลงัคน
ในภาพรวมทัง้ประเภทและขนาดที่เหมาะสม ตลอดจนให้ความส าคญักบัการติดตามประเมินผลการใช้ก าลงัคน และการน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจดัการและวางแผนก าลงัคนอีกด้วย 
  3. มาตรการฯ ฉบบันีไ้ด้มีการปรับปรุงหลกัเกณฑ์การจัดสรรอตัราว่างจากผลการเกษียณอายุ เพื่อให้การ
บริหารจดัการก าลงัคนของสว่นราชการเป็นไปอยา่งตอ่เนื่องและสอดคล้องกบัข้อเท็จจริงของสว่นราชการ ตลอดจนเพื่อลดภาระ
คา่ใช้จา่ยด้านบคุคลของภาครัฐโดยได้ปรับปรุงใน 3 ประเด็นหลกั ดงันี ้
   3.1 ปรับปรุงการแบ่งขนาดส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องกบัข้อเท็จจริงที่สว่นราชการมีความ
หลากหลาย กลา่วคือ จากเดิมที่แบง่ขนาดสว่นราชการเป็น 2 กลุม่ คือ (1) สว่นราชการท่ีมีข้าราชการไมเ่กิน 1,000 อตัรา และ (2) 
สว่นราชการท่ีมีข้าราชการเกินกวา่ 1,000 อตัรา ปรับเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) สว่นราชการขนาดเล็ก (แบง่ยอ่ยเป็นสว่นราชการท่ีมี
ข้าราชการไมเ่กิน 300 อตัรา และสว่นราชการท่ีมีข้าราชการ 301 – 1,000 อตัรา) (2) สว่นราชการขนาดกลาง (มีข้าราชการ 1,001 
– 5,000 อตัรา) และ (3) สว่นราชการขนาดใหญ่ (มีข้าราชการ 5,001 อตัรา ขึน้ไป) 
   3.2 เนื่องจากฝ่ายเลขานกุาร คปร. ได้วิเคราะห์ข้อมลูการจดัสรรอตัราวา่งจากผลการเกษียณอายุ
ตามมาตรการฯ ฉบบัเดมิแล้วพบวา่ จากกรณีทีม่าตรการฯ ฉบบัเดมิได้ก าหนดให้สว่นราชการท่ีมีอตัราข้าราชการเกินกวา่ 1,000 
อตัรา สามารถจดัสรรอตัราวา่งฯ โดยการคืนสว่นราชการเดิมได้เพยีงร้อยละ 20 ของอัตราว่างฯ ทัง้หมด และอีกร้อยละ 80 ให้ 
อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาจดัสรร นัน้ ในระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 อ.ก.พ. กระทรวง จดัสรรอตัราวา่งจากผลการ
เกษียณอายโุดยการคืนสว่นราชการเดิมเพื่อน าไปบริหารจดัการ เป็นสดัสว่นถึงร้อยละ 97.80 ของอตัราวา่งจากผลการ
เกษียณอายทุัง้หมดซึง่สะท้อนให้เห็นวา่ สว่นราชการมคีวามจ าเป็นต้องใช้อตัราก าลงัเพื่อปฏิบตัิภารกิจอยา่งตอ่เนื่อง ดงันัน้ 
มาตรการฯ ฉบับนีจ้ึงได้ก าหนดให้ส่วนราชการสามารถน าอตัราว่างจากผลการเกษียณอายุไปบริหารจัดการอย่าง
ต่อเน่ืองได้ทันทีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของอัตราว่างฯ ทัง้หมด (กลา่วคือก าหนดให้สว่นราชการท่ีมีข้าราชการไมเ่กิน 300 
อตัรา จดัสรรคืนได้ทัง้หมด ร้อยละ 95  สว่นราชการท่ีมข้ีาราชการ 301 – 1,000 อตัรา จดัสรรคืนฯ ได้ร้อยละ 95 สว่นราชการท่ีมี
ข้าราชการ 1,001 – 5,000 อตัรา จดัสรรคืนฯ ได้ร้อยละ 70 และสว่นราชการท่ีมีข้าราชการ 5,001 อตัรา ขึน้ไป จดัสรรคืนฯ ได้ร้อย
ละ 60) โดยไม่ต้องรอการพิจารณาจัดสรรจาก อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อให้สว่นราชการสามารถน าอตัราวา่งจากผลการ
เกษียณอายไุปบริหารจดัการได้อยา่งตอ่เนื่องมากยิง่ขึน้ 
   3.3 เพื่อลดภาระคา่ใช้จา่ยด้านบคุคลของภาครัฐ มาตรการฯ ฉบบันีไ้ด้สนับสนุนการทดแทนอตัรา
ว่างจากผลการเกษียณอายุด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น (พนักงานราชการ) และได้ก าหนดสดัสว่นร้อยละของการทดแทนให้
ชดัเจนมากยิง่ขึน้ จากเดิมที่มิได้ระบจุ านวนร้อยละของการทดแทน ปรับปรุงเป็นให้ทดแทนฯ ตามขนาดของส่วนราชการร้อย
ละ 5 – 15 ของอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ (สว่นราชการที่มีข้าราชการ 301 – 1,000 อตัรา ทดแทนฯ ร้อยละ 5 สว่น
ราชการท่ีมีข้าราชการ 1,001 – 5,000 อตัรา ทดแทนฯ ร้อยละ 10 และสว่นราชการท่ีมีข้าราชการ 5,001 อตัรา ขึน้ไป ทดแทนฯ ได้
ร้อยละ 15) 
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  4. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจดัสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เนื่องจากฝ่ายเลขานกุาร คปร. พบวา่ จากกรณีทีม่าตรการฯ ฉบบัเดมิ ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา (ก.ค.ศ.) สามารถจดัสรรอตัราวา่งฯ คืนต าแหนง่สถานศกึษาได้ในกรณีที่มีจ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 
250 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2561 ก.ค.ศ. จงึไมส่ามารถจดัสรรอตัราเกษียณคืนให้กบัสถานศกึษาทัง้ระดบั
ประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษาที่มจี านวนนกัเรียนน้อยกวา่ 250 คน รวม 11,839 อตัรา คิดเป็นร้อยละ 10.50 ดงันัน้ เพื่อลด
ผลกระทบตอ่การพฒันาการเรียนการสอนของสถานศกึษาและปัญหาการขาดแคลนครู มาตรการฯ ฉบบันี ้จึงได้ปรับปรุง
หลกัเกณฑ์โดยก าหนดให้ ก.ค.ศ. สามารถจดัสรรอตัราวา่งฯ คืนต าแหนง่ในสถานศกึษาที่มีจ านวนนักเรียนตัง้แต่ 120 คนขึน้ไป
ได้ 
  5. เพิ่มหลกัเกณฑ์และวธีิการในการขอรับการจัดสรรอัตราตัง้ใหม่ โดยมุง่เน้นให้สว่นราชการตระหนกัถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องบริหารอตัราก าลังที่มีอยู่เดิมให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้สว่นราชการท่ี
ขอรับการจดัสรรอตัราตัง้ใหมต้่องพิจารณาเกลีย่อตัราก าลงัที่มีอยูเ่ดิมของสว่นราชการตา่ง ๆ ทัง้ในและตา่งกระทรวง/กรม มา
ปฏิบตัิภารกิจในระยะแรกก่อนการจดัท าค าขอมายงั คปร. 
  6. ก าหนดเพิ่มกลไกการตดิตามและประเมินผลการบริหารจดัการก าลงัคนภาครัฐ โดยก าหนดให้สว่น
ราชการรายงานผลการบริหารอตัราก าลงัข้าราชการระหวา่งปีงบประมาณ ข้อมลูอตัราก าลงัทกุประเภท              (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 
ตลุาคมของทกุปีงบประมาณ) รวมถึงรายงานอื่น ๆ ตามที่มาตรการฯ ก าหนด ให้ คปร. ทราบ 
ทุกปีงบประมาณ เพื่อท่ี คปร. จะได้น าไปก าหนดมาตรการให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ของสว่นราชการในระยะตอ่ไป 
 
14. เร่ือง การเพิ่มอัตราข้าราชการตัง้ใหม่ของส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (ต าแหน่งนายแพทย์ ทนัต
แพทย์ และเภสัชกร) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิอตัราข้าราชการตัง้ใหมใ่ห้แก่ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ (สป.สธ.) 
(ต าแหนง่นายแพทย์ ทนัตแพทย์ และเภสชักร) ตามมติ คปร. ในการประชมุครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 ตามที่
ส านกังาน ก.พ. ในฐานะกรรมการและเลขานกุารร่วมคณะกรรมการก าหนดเปา้หมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  ส านกังาน ก.พ. ในฐานะกรรมการและเลขานกุารร่วมคณะกรรมการก าหนดเปา้หมายและนโยบายก าลงัคน
ภาครัฐ เสนอคณะรัฐมนตรีพจิารณาอนมุตัติามมตคิณะกรรมการก าหนดเปา้หมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐ (คปร.) ในการ
ประชมุครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 โดยเห็นชอบการจดัสรรอตัราข้าราชการตัง้ใหมต่ าแหนง่แพทยศาสตร์และ
ทนัตแพทยศาสตร์ จ านวน 1,358 อตัรา เพื่อรองรับการบรรจนุกัศกึษาคูส่ญัญาวชิาแพทยศาสตร์และทนัตแพทยศาตร์ที่ส าเร็จ
การศกึษาในปี พ.ศ. 2562 โดยประมาณการวา่จะมีการใช้งบประมาณด้านบคุลากร รวมทัง้สิน้ 424,375,680 บาท/ปี มี
รายละเอียดสรุปได้ ดงันี ้ 
 
 

ต าแหน่ง 
จ านวนข้าราชการ ตัง้ใหม่ 
(อัตรา) 

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
(บาท/เดือน) เหตุผล 

ค าขอ มติ คปร. 

 
นายแพทย์ 

 
1,308 

 
1,308 

 
 
 
34,010,640 
 
 

- เพื่อรองรับนกัศกึษาคูส่ญัญากบักระทรวง
สาธารณสขุส าหรับบรรจใุนต าแหนง่ดงักลา่ว ให้
มีจ านวนตามเปา้หมายที่กระทรวงสาธารณสขุ
ก าหนด  
- เพื่อรองรับงานท่ีต้องด าเนินการตามนโยบาย
รัฐบาล 
- เพื่อปฏิบตัิภารกิจการให้บริการด้านการแพทย์
และสาธารณสขุในพืน้ท่ีหา่งไกลเพื่อให้ประชาชน
ได้มีโอกาสเข้าถงึบริการสขุภาพที่จ าเป็นได้อยา่ง
มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

ทนัตแพทย์ 50 50 1,354,000 
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เภสชักร 279 - - - ที่ผา่นมาส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
ได้บริหารต าแหนง่วา่งที่มีอยู ่โดยการยบุเลกิ
ต าแหนง่พนกังานสาธารณสขุที่วา่ง รวมทัง้ได้
จ้างงานเภสชักรในรูปแบบตา่ง ๆ เพื่อรองรับ
นกัศกึษาคูส่ญัญาวชิาเภสชัศาสตร์ได้ โดยไมม่ี
อตัราก าลงัตัง้ใหม ่
- ปัจจบุนัส านกังานปลดักระทรวง กระทรวง
สาธารณสขุ มีต าแหนง่วา่ง รวมทัง้สิน้ 10,830 
อตัรา (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2561) ดงันัน้ 
จึงควรมีการวางแผนการก าหนดต าแหนง่วา่ง
ดงักลา่วน ามาก าหนดเป็นต าแหนง่เภสชักรตาม
ความจ าเป็น 
- จากเหตผุลข้างต้น คปร. จงึมีมติให้กระทรวง
สาธาณสขุพิจารณาทบทวนความจ าเป็น
เหมาะสมของการขอก าหนดอตัราข้าราชการตัง้
ใหมอ่ีกครัง้หนึง่ โดยให้ค านงึถึงความเป็นไปได้
ในการใช้อตัราวา่งที่มีอยูข่องส านกังาน
ปลดักระทรวง กระทรวงสาธาณสขุ มาก าหนด
ต าแหนง่เภสชักรตามความจ าเป็น รวมทัง้ให้
พิจารณาการจ้างงานด้วยรูปแบบอื่นเพื่อ
ทดแทนการบรรจุเป็นข้าราชการด้วย 

รวม 1,637 1,358 35,364,640  
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (บาท/ปี) 424,375,680  

  
  นอกจากนี ้คปร. มีมติเห็นควรแจ้งยืนยนัให้กระทรวงสาธารณสขุทราบอีกครัง้หนึง่วา่ คปร. จะจดัสรรอตัรา
ข้าราชการตัง้ใหมเ่พื่อรองรับการบรรจนุกัศกึษาวิชาแพทยศาสตร์และทนัตแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2564 เป็นปีสดุท้าย และขอให้
กระทรวงสาธารณสขุวเิคราะห์พร้อมจดัท าข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนเก่ียวกบัการเป็นนกัศกึษาคูส่ญัญาของ
นกัศกึษาวิชาแพทยศาสตร์และทนัตแพทยศาสตร์ด้วย 
 
15. เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสนิเชื่อรายย่อยระดับจังหวดัภายใต้การก ากับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการปรับปรุงหลกัเกณฑ์การประกอบธรุกิจสนิเช่ือรายยอ่ยระดบัจงัหวดัภายใต้การ
ก ากบั (สนิเช่ือพิโกไฟแนนซ์) ตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ ดงันี ้
  1. เพิ่มวงเงินสนิเช่ือพิโกไฟแนนซ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจจะสามารถให้สนิเช่ือแก่ประชาชน จากเดมิ 50,000 บาทตอ่
ราย เป็น 100,000 บาทต่อราย 
  2. ปรับปรุงข้อก าหนดเก่ียวกบัทนุจดทะเบยีนหรือเงินลงหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจเพือ่ให้สอดคล้องกบัวงเงินท่ี
เพิ่มขึน้ 
   2.1 กรณีผู้ประกอบธุรกิจสนิเช่ือพิโกไฟแนนซ์ประสงค์จะให้สนิเช่ือแก่ประชาชนไมเ่กิน 50,000 บาท
ตอ่ราย ต้องมีทนุจดทะเบยีนช าระแล้วหรือเงินลงหุ้นขัน้ต ่าไว้ที่ 5 ล้านบาท กรณีผู้ประกอบธุรกิจสนิเช่ือพิโกไฟแนนซ์ประสงค์จะ
ต้องการให้สนิเช่ือแก่ประชาชนไมเ่กิน 100,000 บาทตอ่ราย ต้องมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วหรือเงินลงหุ้นไมน้่อยกวา่ 10 ล้านบาท 
สว่นผู้ที่ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจสนิเช่ือพิโกไฟแนนซ์อยูเ่ดิมหากประสงค์จะให้สนิเช่ือ เกินกวา่ 50,000 บาทตอ่ราย แตไ่ม่
เกิน 100,000 บาทตอ่ราย ให้เพิม่ทนุจดทะเบียนช าระแล้วหรือเงินลงหุ้นจากเดมิไมน้่อยกวา่ 5 ล้านบาท เป็นไมน้่อยกวา่ 10 ล้าน
บาท เพื่อให้สะท้อนถงึความมัน่คงในการประกอบธุรกิจที่มีการให้สนิเช่ือตอ่รายในวงเงินท่ีสงูขึน้ 
  3. ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บอตัราดอกเบีย้ คา่ปรับ คา่บริการ และคา่ธรรมเนยีมใด ๆ จากลกูหนีร้วมกนั
แล้วเป็นอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง (Effective Rate) จากเดิมไมเ่กินร้อยละ 36 ตอ่ปี เป็นดงันี ้
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   3.1 วงเงินสนิเช่ือ 50,000 บาทแรก อาจเรียกเก็บอตัราดอกเบีย้ คา่ปรับ คา่บริการ และคา่ธรรมเนยีม
ใด ๆ รวมแล้วไมเ่กินร้อยละ 36 ตอ่ปี 
   3.2 วงเงินสนิเช่ือสว่นทีเ่กินกวา่ 50,000 บาท อาจเรียกเก็บอตัราดอกเบีย้ คา่ปรับ คา่บริการ และ
คา่ธรรมเนียมใด ๆ รวมแล้วไมเ่กินร้อยละ 28 ตอ่ปี 
   
16. เร่ือง ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น  
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ ดงันี ้ 
  1. เห็นชอบให้กระทรวงการคลงั โดยส านกังานปลดักระทรวงการคลงั ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินส ารองจา่ยเพือ่กรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น                             ที่กระทรวงการคลงัอนมุตัิ
ให้กนัไว้เบกิเหลือ่มปีถึงวนัท าการสดุท้ายของเดือนมีนาคม 2562 แล้ว เป็นจ านวนเงิน 37,900 ล้านบาท เพื่อจดัสรรให้แก่ กองทนุ
ประชารัฐสวสัดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสงัคม ภายใต้พระราชบญัญตัิการจดัประชารัฐสวสัดกิารเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและ
สงัคม พ.ศ. 2562 ส าหรับด าเนินการ                ตามมาตรการชว่ยเหลอืผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเตมิผา่นบตัรสวสัดิการแหง่รัฐ และ
มาตรการพฒันาคณุภาพชีวติผู้มี                บตัรสวสัดิการแหง่รัฐ ระยะที่ 2  
   2. เห็นชอบการเพิ่ม กิจการไฟฟา้ สวสัดิการสมัปทานกองทพัเรือ เข้าร่วมมาตรการบรรเภาภาระคา่ไฟฟา้และ
คา่น า้ประปาภายใต้มาตรการชว่ยเหลอืผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเตมิผา่นบตัรสวสัดิการแหง่รัฐ โดยให้ด าเนินการเช่นเดียวกบั กฟน. และ 
กฟภ. เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้สทิธิตามมาตรการได้อยา่งทัว่ถึง อนัจะเป็นการช่วยลดภาระคา่ครอง
ชีพและยกระดบัคณุภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยอยา่งยัง่ยืน ทัง้นี ้กิจการไฟฟา้ สวสัดิการสมัปทานกองทพัเรือให้บริการผู้ใช้
ประมาณ 51,800 ราย ซึง่อยูน่อกพืน้ท่ีให้บริการของ กฟภ.  
 
17. เร่ือง การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพชูา ลาว เมียนมา เดนิทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงาน
ประเพณีสงกรานต์ประจ าปี พ.ศ. 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอการผอ่นผนัให้แรงงานตา่งด้าวสญัชาตกิมัพชูา ลาว 
เมียนมา เดินทางกลบัประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการ 
ดงันี ้
   1. กระทรวงมหาดไทย ด าเนินการ 
   1.1 ออกกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นคา่ธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ด้วยคนเข้าเมืองในกระบวนการท่ี
เกิดขึน้จากการเดินทางออกจากราชอาณาจกัรเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 และเดินทางกลบัเข้ามาใน
ราชอาณาจกัรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   1.2 ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยอาศยัอ านาจตามมตรา 17 แหง่ พระราชบญัญตัคินเข้า
เมือง พ.ศ. 2522 เพื่อรองรับการด าเนินการ 
    1) ยกเว้นไมต้่องยื่นค าขออนญุาตเพื่อกลบัเข้ามาในราชอาณาจกัรอีก (Re – Entry Permit) 
ตามมาตรา 39 แหง่พระราชบญัญตัิคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ในกรณีที่แรงงานตา่งด้าวเดินทางออก – เข้าระหวา่งวนัท่ี 5 – 30 
เมษายน 2562 
    2) ให้พนกังานเจ้าหน้าทีต่ามกฎหมายวา่ด้วยคนเข้าเมือง ณ ดา่นตรวจคนเข้าเมืองที่จะเดิน
ทางเข้ามาในราชอาณาจกัร ตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัว่คราว (Non – Immigrant) รหสั L – A และประทบัตราอนญุาตให้อยูใ่น
ราชอาณาจกัรเทา่กบัระยะเวลาที่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัรเดิมในกรณีที่แรงงานตา่งด้าวที่เดินทางออกตามมาตรการนี ้
เดินทางเข้าราชอาณาจกัรระหวา่งวนัท่ี 1 – 31 พฤษภาคม 2562 โดยมีอตัราคา่ธรรมเนยีมการตรวจลงตราเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ คือ ประเภทคนอยูช่ัว่คราวชนดิใช้ได้ครัง้เดียว 2,000 บาท 
    3) ให้น า (ร่าง) กฎกระทรวงและ (ร่าง) ประกาศกระทรวงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใน
คราวเดียวกนั ซึง่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 14 มีนาคม 2560 ที่ให้กระทรวงแรงงานประสานงานกบักระทรวงมหาดไทย
ในโอกาสแรก เพื่อให้สามารถด าเนินการเสนอ (ร่าง) กฎกระทรวงและ (ร่าง)ประกาศกระทรวง ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี 
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  2. ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ โดยส านกังานตรวจคนเข้าเมืองมอบหมายให้พนกังานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายวา่
ด้วยคนเข้าเมืองที่ประจ า ณ ดา่นตรวจคนเข้าเมืองที่รับผิดชอบช่องทางในการเข้า – ออกราชอาณาจกัร ด าเนินการ 
   2.1 ระหวา่งวนัท่ี 5 – 30 เมาษายน 2562 ด าเนินการประทบัตราอนญุาตให้แรงงานตา่งด้าวเดินทาง
ออกนอกราชอาณาจกัรและประทบัตราอนญุาตให้แรงงานตา่งด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจกัรในหนงัสอืเดินทาง เอกสารใช้
แทนหนงัสอืเดินทาง หรือหนงัสอืรับรองสถานะบคุคล 
   2.2 ระหวา่งวนัท่ี 1 -31 พฤษภาคม 2562 ด าเนินการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัว่คราว (Non – 
Immigrant) รหสั L – A ให้กบัแรงงานตา่งด้าวทีเ่ดินทางเข้ามาในราชอาณาจกัรและจดัเก็บคา่ธรรมเนียมการตรวจลงตราซึง่
กฎหมายก าหนดไว้ 2,000 บาท 
   2.3 รายงานผลการเดินทางให้กระทรวงแรงงานทราบในระหวา่งด าเนินการและสิน้สดุการด าเนินการ
แล้ว 
  3. กระทรวงการตา่งประเทศ ด าเนินการ 
   3.1 กรมการกงสลุมอบอ านาจการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัว่คราว (Non – Immigrant) รหสั L – 
A ให้กบัส านกังานตรวจคนเข้าเมอืงด าเนินการตรวจลงตราให้กบัแรงงานตา่งด้าวสญัชาตกิมัพชูา ลาว เมียนมา ท่ีเดินทางออกไป
นอกราชอาณาจกัรตามมาตรการนี ้และเดินทางกลบัเข้ามาในราชอาณาจกัรระหวา่งวนัท่ี 1 – 31 พฤษภาคม 2562 โดยมี
ระยะเวลาอนญุาตให้อยูใ่นราชอารณาจกัรเทา่กบัระยะเวลาที่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัรเดิม และช าระคา่ธรรมเนยีมการ
ตรวจลงตราตามทีก่ฎหมายก าหนด 
   3.2 กรมเอเชียตะวนัออก ประสานแจ้งแนวทางการด าเนินการตามมาตรการนีใ้ห้สถาน
เอกอคัรราชทตูไทย ณ ประเทศต้นทางของแรงงานตา่งด้าวได้รับทราบและพิจารณาเตรียมการด าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 
  4. ทกุหนว่ยงานให้ความร่วมมือในการด าเนินการ และเร่งท าการประชาสมัพนัธ์สร้างการรับรู้ทกุพืน้ท่ี รวมถึง
อ านวยความสะดวกตามอ านาจหน้าที่ ให้กบัแรงงานตา่งด้าวสญัชาตกิมัพชูา ลาว เมียนมา เดินทางกลบัประเทศต้นทางในการ
ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจ าปี พ.ศ. 2562 และก ากบัดแูลมใิห้พนกังานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจในต าแหนง่
โดยมิชอบ เพื่อลดการกลา่วหาการเรียกรับหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยผิดกฎหมาย 
 
ต่างประเทศ 

 
18.  เร่ือง  การให้สทิธิพิเศษทางภาษีในกรอบอาเซียนกับการค้าที่มีการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าส าหรับการส่ง
สินค้าจากประเทศสมาชิกที่เป็นคนกลางไปยงัประเทศสมาชกิอื่น (Back – to – Back Certificate of Origin) ควบคู่กับ
การใช้ใบก ากับราคาสนิค้าของประเทศที่สาม  (Third Country Invoicing) 
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบให้ไทยด าเนินการให้สทิธิพิเศษทางภาษีในกรอบอาเซียนกบัการค้าที่มกีารใช้
หนงัสอืรับรองถ่ินก าเนิดสนิค้าส าหรับการสง่สนิค้าจากประเทศสมาชิกที่เป็นคนกลางไปยงัประเทศสมาชิกอื่น (Back – to – Back 
Certificate of Origin) ควบคูก่บัการใช้ใบก ากบัราคาสนิค้าของประเทศที่สาม (Third Country Invoicing) โดยมอบหมายให้
กระทรวงการคลงั (กรมศลุกากร) และกระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าตา่งประเทศ) ด าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้
ผู้ประกอบการไทยสามารถได้รับสทิธิพิเศษทางภาษีในกรอบอาเซยีนกบัการค้าทีม่ีการใช้หนงัสอืรับรองถ่ินก าเนินสนิค้าส าหรับการ
สง่สนิค้าจากประเทศสมาชิกทีเ่ป็นคนกลางไปยงัประเทศสมาชิกอืน่ (Back – to – Back – Certificate of Origin) ควบคูก่บัการใช้
ใบก ากบัราคาสนิค้าของประเทศที่สาม (Third Country Invoicing) ได้กบัทัง้การสง่ออกและน าเข้า ตามทีก่ระทรวงพาณิชย์ เสนอ  
  เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศอื่น ๆ นอกจากประเทศไทย ได้เห็นชอบให้สามารถได้รับสทิธิพิเศษ
ทางภาษีเร่ืองดงักลา่วแล้ว โดยจะเป็นการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้น าเข้าและผู้สง่ออกในอาเซยีน รวมถงึสะท้อน
รูปแบบการค้าทีเ่กิดขึน้จริงในปัจจบุนัท่ีมีความซบัซ้อนมากขึน้ ซึง่เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ไทยจะแจ้งความ
พร้อมในการปฏิบตัิในเร่ืองดงักลา่วตอ่ที่ประชมุรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซยีน ซึง่ไทยจะเป็นเจ้าภาพระหวา่งวนัท่ี 24 – 25 เมษายน 
2562 ทัง้นี ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาติพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย 
 
19.  เร่ือง  การต่ออายุบนัทกึความตกลงว่าด้วยการซือ้ขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิตามทีก่ระทรวงพาณิชย์ เสนอ ดงันี ้
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  1. อนมุตัิการตอ่อายบุนัทกึความตกลงวา่ด้วยการซือ้ขายข้าวระหวา่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลปิปินส์ไปอีก 2 
ปี คือ ระหวา่งวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2563  โดยการแลกเปลีย่นหนงัสอื (Exchange of Notes) ระหวา่งรัฐบาล
ของทัง้สองประเทศ โดยให้กระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) มีหนงัสอืถึง กต. ฟิลปิปินส์เสนอการตอ่อายบุนัทกึความตกลงฯ 2 ปี
ดงักลา่ว ตามข้อเสนอของฝ่ายฟิลปิินส์ 
  2. มอบให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศหรือผู้ที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศมอบหมาย
ให้เป็นผู้ลงนามในหนงัสอืถึง กต. ฟิลปิปินส์ เสนอการตอ่อายบุนัทกึความตกลงฯ 2 ปี ในกรณีที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ
ตา่งประเทศมอบหมายผู้แทนเป็นผู้ลงนามในหนงัสอืดงักลา่ว มอบหมายให้ กต. จดัท าหนงัสอืมอบอ านาจเตม็ (Full Powers) ด้วย 
  การตอ่อายบุนัทกึความตกลงวา่ด้วยการซือ้ขายข้าวระหวา่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลปิปินส์ในครัง้นีเ้ป็น
รูปแบบเดียวกบัการตอ่อายบุนัทกึความตกลงฯ ลา่สดุที่ได้หมดอายเุมื่อวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยบนัทกึความตกลงดงักลา่วมี
สาระส าคญัคือก าหนดปริมาณการซือ้ขายข้าวระหวา่งกนัไมเ่กิน 1 ล้านตนัตอ่ปี โดยมีเง่ือนไขขึน้อยูก่บัอปุสงค์ของตลาด
สถานการณ์ผลติและปริมาณข้าวของแตล่ะประเทศ และราคาตลาดระหวา่งประเทศที่มกีารซือ้ขายจริงในขณะนัน้ โดยตัง้แตปี่ 
2557 – 2561 รัฐบาลฟิลปิปินส์น าเข้าข้าวจากไทยแล้ว จ านวน 6 ครัง้ ปริมาณรวม 1.1 ล้านตนั มลูคา่ประมาณ 499 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (ประมาณ 16,674 ล้านบาท)  
 
20.  เร่ือง  ขอความเหน็ชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบการให้สตัยาบนัอนสุญัญาระหวา่งประเทศเพื่อปราบปรามการก่อการร้ายทาง
นิวเคลยีร์ (International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism) โดยไมรั่บกระบวนการระงบัข้อ
พิพาทโดยวิธีอนญุาโตตลุาการและการเสนอเร่ืองสูศ่าลยตุิธรรมระหวา่งประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) 
เป็นผู้ด าเนินการตามกระบวนการท่ีเก่ียวข้องในการให้สตัยาบนัอนสุญัญาฯ และมอบหมายให้ส านกังานปรมาณเูพื่อสนัติ (ปส.) 
เป็นหนว่ยประสานงานหลกัระดบัชาตใินการด าเนินการตามพนัธกรณีของอนสุญัญาฯ ภายหลงัจากที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี
อนสุญัญาฯ แล้ว ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอ  
  สาระส าคัญของอนุสัญญาฯ เป็นการก าหนดพนัธกรณีที่รัฐภาคีจะต้องด าเนินการตามหลกัการของกฎบตัร 
UN เก่ียวกบัการธ ารงไว้ซึง่สนัติภาพและความมัน่คงระหวา่งประเทศ การสง่เสริมความเป็นเพื่อนบ้านท่ีดี ความสมัพนัธ์ฉนัมติร
และความร่วมมือระหวา่งรัฐ ซึง่ครอบคลมุถึงประเด็นตา่ง ๆ เช่น การระบเุก่ียวกบัการกระท าความผิดตอ่ชีวติ ร่างกาย และ
ทรัพย์สนิ โดยใช้วสัดกุมัมนัตรังสหีรือวสัดนุิวเคลยีร์ และการก่อวินาศกรรมโรงไฟฟา้นิวเคลยีร์ เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลยีร์และโรงงาน
หรือยานพาหนะทีม่ีวสัดกุมัมนัตรังสหีรือวสัดนุิวเคลยีร์ เป็นต้น  
 
21.  เร่ือง  ร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เร่ือง การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและ
พืชป่าผิดกฎหมาย 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีอาเซยีนที่รับผิดชอบการด าเนินการตามอนสุญัญาวา่
ด้วยการค้าระหวา่งประเทศซึง่ชนดิสตัว์ป่าและพืชป่าทีใ่กล้สญูพนัธุ์และการบงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกบัสตัว์ป่าและพืชป่าวา่ด้วย
การค้าสตัว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย (Statement of ASEAN Ministers Responsible for CITES and Wildlife Enforcement on 
Illegal Wildlife Trade) และร่างถ้อยแถลงขา่วร่วม (Joint Press Statement)  รวมทัง้อนมุตัิให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีอาเซียนฯ และร่างถ้อยแถลง
ขา่วร่วม ทัง้นี ้หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีอาเซยีนฯ และร่างถ้อยแถลงขา่วร่วม ในสว่นท่ีไมใ่ช่
สาระส าคญัหรือไมข่ดัตอ่ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมด าเนินการได้โดยไมต้่อง
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครัง้ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เสนอ 
                   สาระส าคัญของร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีอาเซียนฯ และร่างถ้อยแถลงข่าวร่วม มีวตัถปุระสงค์            เพื่อ
พฒันาและมุง่เน้นความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการค้าสตัว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายอยา่งมีแบบแผนและ               มีทิศทางที่
แนน่อน โดยมีสาระส าคญั ดงันี ้
                   1. การด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการค้าสตัว์ป่าและพืชป่าในระดบัภมูิภาคและระดบัโลก (Global and 
Regional Wildlife Trade Policy) โดยในระดบัโลก (Global Level) คือ เปา้หมายการพฒันาที่ยัง่ยนื (Sustainable Development 
Goals: SDGs) เปา้หมายที่ 15.7 วา่ด้วยการปฏิบตัิอยา่งเร่งดว่นเพื่อยตุิการลา่และการลกัลอบค้าซึง่ชนดิสตัว์ป่าและพืชป่า และ
แก้ปัญหาด้านอปุสงค์และอปุทานท่ีมีตอ่ผลติภณัฑ์สตัว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย และ 15.c วา่ด้วยการเพิม่การสนบัสนนุใน
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ระดบัโลกส าหรับความพยายามในการตอ่ต้านการลา่และการลกัลอบค้าซึง่ชนิดพนัธุ์คุ้ มครอง ตลอดจนการเพิ่มขดีความสามารถ
ของชมุชนท้องถ่ินให้ด ารงชีวติอยูก่บัแหลง่ทรัพยากรอยา่งยัง่ยืนและอนสุญัญา CITES สว่นในระดบัภมูิภาค (Regional Level) มี
กรอบแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาคือ แผนปฏิบตัิการความร่วมมือของอาเซียนวา่ด้วยอนสุญัญา CITES และการบงัคบั
ใช้กฎหมายเก่ียวกบัสตัว์ป่าและพืชป่า (Plan of Action for ASEAN Cooperation on CITES and Wildlife Enforcement (2016-
2020)) และได้จดัท าแผนการด าเนินงานของคณะท างานด้านการลกัลอบค้าสตัว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย (Work Programme 
of SOMTC Working Group on Illicit Trafficking of Wildlife and Timber (2019 – 2021)) 
                   2. การลดความต้องการบริโภค (Demand Reduction) โดยร่วมมือกนัรณรงค์เพื่อลดความต้องการบริโภคชนดิสตัว์
ป่าและพืชป่า เสริมสร้างความตระหนกัรู้และความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ชมุชนท้องถ่ิน รวมถึงการศกึษาวิจยัการขบัเคลือ่นของ
ตลาดส าหรับชนดิพนัธุ์สตัว์ป่าและพืชป่าหรือผลติภณัฑ์ 
                   3. การบงัคบัใช้กฎหมาย (Law Enforcement) ให้เข้มแข็งขึน้ เพื่อแก้ไขปัญหาการไหลเวียนของเงินตราที่ผิดกฎหมาย 
ตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชนัและการฟอกเงิน โดยการปรับปรุงการบงัคบัใช้กฎหมายในประเทศให้ดขีึน้ การร่วมมือโดยผา่นเครือขา่ย
การบงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกบัสตัว์ป่าและพชืป่า (WENs) และการจดัท าแนวทางของอาเซยีนในการสบืค้นและตอ่ต้านการค้าสตัว์
ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย 
                   4. การตอ่ต้านอาชญากรรมสตัว์ป่าและพชืป่าผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ต (Wildlife Cybercrime) โดยมีการ
ด าเนินคดีกบัผู้กระท าผิดด้านสตัว์ป่าและพืชป่าที่อยูใ่นสือ่สงัคมออนไลน์และจดัตัง้คณะท างานระหวา่งประเทศเพื่อปราบปราม
การค้าสตัว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทัง้สนบัสนนุให้สมาชิกอาเซียนจดัตัง้หรือเพิ่มชดุปฏิบตักิารเฉพาะใน
ระดบัชาติ เพื่อตดิตามการค้าสตัว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายทางอนิเทอร์เน็ต 
 
แต่งตัง้ 

 
22. เร่ือง การแต่งตัง้คณะกรรมการ PISA แห่งชาติ [โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme  
for International Student Assessment : PISA)]  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิตามทีก่ระทรวงศกึษาธิการเสนอแตง่ตัง้คณะกรรมการ PISA แหง่ชาติ [โปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนกัเรียนมาตรฐานสากล (Programme  for International Student Assessment : PISA)] โดยมีองค์ประกอบ
และอ านาจหน้าที่ ดงันี ้ 
  องค์ประกอบ   
  1. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศลิป์ ประธานกรรมการ  
   2. ผู้อ านวยการสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ  
  3. เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน รองประธานกรรมการ   
  4. รองศาสตราจารย์ คณุหญิงสมุณฑา พรหมบญุ กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  
  5. นายธงชยั ชิวปรีชา กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  
  6. นายศรัณย์ โปษยะจินดา กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  
  7. นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  
  8. อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน กรรมการ  
  9. ผู้วา่ราชการกรุงเทพมหาคร กรรมการ  
  10. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กรรมการ  
  11. เลขาธิการคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน กรรมการ  
  12. ผู้อ านวยการสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) กรรมการ  
  13. ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและ
เลขานกุาร  
  14. ผู้อ านวยการส านกัทดสอบทางการศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผู้ช่วยเลขานกุาร  
  15. ผู้อ านวยการส านกัวชิาการวดัและประเมินผล สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้ช่วยเลขานกุาร  
    อ านาจหน้าที่  
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  1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานพฒันาการศกึษาของประเทศ โดยเรียนรู้ผลการทดสอบ PISA 
เพื่อยกระดบัผลการทดสอบ PISA ของประเทศ  
   2. สนบัสนนุหนว่ยงานตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาการศกึษาของประเทศในทกุภาคสว่นให้ประสานความ
ร่วมมือกนัอยา่งจริงจงั และสร้างเครือข่ายการด าเนินงานแบบบรูณาการ เพื่อยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของ
ประเทศ อนัน าไปสูก่ารยกระดบัผลการทดสอบ PISA ของประเทศ  
  3. เป็นตวัแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมประชมุกบัองค์การเพื่อความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
(OECD) ในการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัโปรแกรมประเมินสมรรถนะนกัเรียนมาตรฐานสากล (PISA)   
  4. แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ และ/หรือคณะท างานได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย และสอดคล้องกบันโยบายและทิศทางที่ก าหนดไว้ในข้อ 1.  
  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 19 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
 
 
 
23. เร่ือง แต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเสนอแตง่ตัง้              นางฤชุ
กร สิริโยธิน (เป็นบคุคลในบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) เป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ แทน
ต าแหนง่ทีว่า่ง  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 19 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป   
 
24. เร่ือง การแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการสภาวิศวกร ตามมาตรา 24 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิตามที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเสนอแตง่ตัง้กรรมการในคณะกรรมการสภา
วิศวกร สมยัที่ 7 แทนกรรมการเดมิที่ด ารงต าแหนง่ครบวาระสามปี จ านวน 5 คน ดงันี ้ 
   1. นายสชุชัวีร์ สวุรรณสวสัดิ์ 2. นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์ 3. นายวลัลภ รุ่งกิจวรเสถียร                    4. นายอาทร 
สนิสวสัดิ์ 5. นายเสถียร เจริญเหรียญ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 19 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป   
 
25. เร่ือง การเสนอแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง             
ประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิตามทีก่ระทรวงพลงังานเสนอแตง่ตัง้บคุคลเป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นใน
คณะกรรมการการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ดงันี ้ 
  1. นายดิสทตั โหตระกิตย์ ประธานกรรมการ  
   2. นายวฑิรูย์ กลุเจริญวิรัตน์ กรรมการ  
  3. พลเอก สมศกัดิ์ รุ่งสติา กรรมการ  
  4. นางสาวนนัธิกา ทงัสพุานิช กรรมการ  
  5. นายสธุน บญุประสงค์ กรรมการ  
  6. นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการ  
  7. รองศาสตราจารย์พิสทุธ์ิ เพียรมนกลุ กรรมการ  
  8. นายปกรณ์ อาภาพนัธุ์ กรรมการ  
  9. นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต กรรมการ  
  10. นายพรชยั ฐีระเวช กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลงั)  
   ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 19 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป   
  
............ 


