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สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 29 มกราคม 2562 
 

http://www.thaigov.go.th 
 ห้องประชมุ 501 ตกึบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยทุธ์  จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชมุคณะรัฐมนตรี  ซึง่สรุปสาระส าคญัดงันี ้
 
กฎหมาย 

1.        เร่ือง   ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถ่ีและก ากบัการประกอบกิจการ
วิทยกุระจายเสยีง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (เก่ียวกบั
กระบวนการสรรหาและคดัเลอืกบคุคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) 

  2.  เร่ือง  ร่างพระราชบญัญัติหอพกั (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
  3.  เร่ือง  ร่างพระราชบญัญัติสทิธิบัตร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
  4.  เร่ือง  ร่างพระราชบญัญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

  5. เร่ือง  ร่างระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบ าเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการ 
ช่วยเหลอืเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบติัหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลอืราชการ เนื่องในการ
ป้องกนัอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

  6. เร่ือง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. .... 
7.        เร่ือง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการใน         

ต่างประเทศ พ.ศ. ....  
8.        เร่ือง  ร่างระเบียบการเบิกเงินจากคลงั การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงิน

สง่คลงั พ.ศ. ....  
9         เร่ือง  ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การให้ตัง้โรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถดิุบใน   ทกุท้องที่

ทัว่ราชอาณาจกัร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
10.       เร่ือง  ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ห้ามตัง้หรือขยายโรงงานผลิตเหลก็เส้นเสริม

คอนกรีตหรือเหล็กแท่งเล็กส าหรับเหลก็เส้นเสริมคอนกรีต ทกุขนาด  
ทกุท้องที่ ในราชอาณาจกัร พ.ศ. .... 

 
เศรษฐกิจ- สังคม 

11.       เร่ือง  มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครัง้ที่ 2/2561 ครัง้ที่ 3/2561 ครัง้ที่   4/2561 
และครัง้ที่ 5/2561 

12.       เร่ือง  ขออนมุติัโครงการศนูย์การขนส่งชายแดนจงัหวัดนครพนม ของกรมการขนสง่ทางบก 
13.       เร่ือง  โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสด ุ(โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ) 
14.       เร่ือง   โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น า้  115 เคว ี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการ

จ่ายไฟไปยงัเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  
15.       เร่ือง โครงการเพื่อการพฒันาปี 2561 ของการประปาส่วนภูมิภาค 
16.       เร่ือง ขอความเห็นชอบการด าเนินงานโครงการศนูย์การเรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาล ช่วงที ่3 

ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566) 
17.       เร่ือง  ขออนมุติังบกลางเพื่อช่วยเหลอืเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอทุกภัยภาคใต้ปี 2560 

เพิ่มเติม  

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/18404
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18.       เร่ือง  การกู้ ยืมเงินโดยการออกพนัธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนีข้องส านกังานความร่วมมือพฒันา
เศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครัง้ที่ 
1  

19.       เร่ือง  การก าหนดราคาอ้อยขัน้ต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน า้ตาลทรายขัน้ต้น ฤดู
การผลิตปี 2561/2562  

20.       เร่ือง  ขอผ่อนผนัการใช้ประโยชน์พืน้ที่ลุม่น า้ชัน้ที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่ของบริษัท ศิลาอารี จ ากดั 
และห้างหุ้นสว่นจ ากดั วงัศิลา ที่จังหวดันครศรีธรรมราช  

21.       เร่ือง  รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

22.       เร่ือง รายงานผลการจัดอนัดบัความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing 
Business 2019 และการขบัเคลือ่นการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing 
Business) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 

23.        เร่ือง  การด าเนินการตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ประมงทะเลเพิ่มเติม 

24.       เร่ือง  ขอเข้าใช้ประโยชน์พืน้ที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนหนองจิก ท้องที่ต าบล 
ตยุง อ าเภอหนองจิก จงัหวัดปัตตานี 

 
ต่างประเทศ 
                                   25.      เร่ือง   การเสนอเอกสารผลการประชมุรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครัง้ที่ 14 

26.      เร่ือง   การลงนามในบนัทกึความเข้าใจระหว่างอาเซียนกบัสหพนัธ์สภากาชาดและ 
สภาเสีย้ววงเดือนแดงระหว่างประเทศ 

27.          เร่ือง   การสมคัรเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. 2562 – 2566 
28.      เร่ือง บนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสขุระหว่างกระทรวงสาธารณสขุแห่ง

ราชอาณาจักรไทยกบักระทรวงสาธารณสขุแห่งสาธารณรัฐเคนยา 
29.      เร่ือง ขอความเห็นชอบเอกสาร Comprehensive Framework on Enhancing Trade and 

Economic Partnership between the Government of the Kingdom of Thailand and 
the Government of the People’s Republic of China 

 
แต่งตัง้ 

30.      เร่ือง   การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคุณวฒุิ 
(กระทรวงยติุธรรม) 

31.      เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 
32.      เร่ือง การแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ด้านการ

บริหารธุรกิจ) 
33.      เร่ือง การแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการส านกังานบริหาร

และพฒันาองค์ความรู้ 
34.      เร่ือง การแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการสง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ 
35.      เร่ือง การแต่งตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้แทนสถาบนัหรือองค์การอิสระ และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง

กบัการผงัเมืองเป็นกรรมการในคณะกรรมการผงัเมือง 
36.      เร่ือง การแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการบริหารหอ

ภาพยนตร์ 
37.      เร่ือง การแต่งตัง้ประธานกรรมการในคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แทนต าแหน่งที่ว่าง 
38.      เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดบัสงู กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
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(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชมุคณะรัฐมนตรี ฉบบัวันที่ 29 มกราคม 2562) 

ด้วยการสแกน QR Code 

 

 

 

 

 

 

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

ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
 
 
กฎหมาย 
 
1. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติัหลกัการร่างพระราชบัญญัติองค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีและก ากบัการประกอบกิจการ
วิทยกุระจายเสยีง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอ  และให้ส่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วสง่ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบญัญัติแห่งชาติต่อไป  
 
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
 1. ก าหนดให้มีคณะกรรมการ กสทช. จ านวน 7 คน ซึง่แต่งตัง้จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกิจการกระจายเสยีง 
ด้านกิจการโทรทศัน์ ด้านกิจการโทรคมนาคม ด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ
สง่เสริมสทิธิและเสรีภาพของประชาชน โดยให้การก าหนดจ านวนผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านใดให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาก าหนด (เดิมก าหนดให้มีจ านวนด้านละหนึง่คน)  
         2. แก้ไขรายละเอียดเก่ียวกบัคณุสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ กสทช.  
เช่น เคยได้รับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุ ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนกังาน  
ผู้ ถือหุ้นหรือหุ้นสว่นในบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นหรือนิติบคุคล ที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการ
โทรคมนาคม เป็นต้น  
       3. แก้ไขเพิ่มเติมผู้มีสทิธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการ กสทช. เช่น รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากว่า
รองอธิบดีผู้พิพากษา รองอธิบดีศาลปกครองชัน้ต้น ตุลาการพระธรรมนูญ รองหัวหน้าศาลทหารกลาง หรือรองอธิบดีอยัการ เป็น
หรือเคยเป็นทหาร หรือต ารวจที่มียศตัง้แต่พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี หรือพลต ารวจตรี เป็นต้น  
  4. แก้ไขรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการสรรหา และการลงคะแนนเสยีงเพื่อคดัเลอืกกรรมการ กสทช. ให้มีความชดัเจนย่ิงขึน้ 
โดยแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ เช่น วิธีการลงคะแนนของคณะกรรมการสรรหาและการบนัทึกเหตผุลในการลงคะแนน คะแนนเสยีง
ของคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลอืกผู้ได้รับการสรรหา การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาของวฒุิสภา เป็นต้น  
 5. ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่และอ านาจวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกบัคณุสมบติั หรือลกัษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ผู้
ได้รับคัดเลอืกหรือผู้ได้รับการสรรหา  
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2. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติัและรับทราบ ดงันี ้ 
  1. อนมุติัหลกัการร่างพระราชบญัญัติหอพกั (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนษุย์เสนอ และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสงัเกตของส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วสง่ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบญัญัติ
แห่งชาติต่อไป  
  2. รับทราบแผนในการจดัท ากฎหมายล าดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคญัของกฎหมายล าดบัรองที่ต้อง
ออกตามร่างพระราชบญัญัติดังกลา่ว ตามที่กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์เสนอ  
 
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
 ร่างพระราชบญัญัติหอพกั (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้  
ประเด็น สาระส าคัญ 

1. วนับงัคบัใช้  ให้พระราชบญัญัตินีม้ีผลใช้บงัคบันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศ
ในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป  

2. บทนิยาม ร่างมาตรา 3 จากเดิมมาตรา 4 แห่ง
พระราชบญัญัติหอพกั พ.ศ. 2558 ก าหนดนิยามค าว่า  
 
- “ผู้พกั” หมายความว่า ผู้ซึง่อยู่ระหว่างการศกึษาใน
สถานศกึษาในระดบัไม่สงูกว่าปริญญาตรีและมีอายไุม่
เกินยี่สบิห้าปี  
- “สถานศกึษา” หมายความว่า โรงเรียน วิทยาลยั 
สถาบนั มหาวิทยาลยัที่จัดการศึกษาในระบบตาม
กฎหมายว่าด้วยการศกึษาแห่งชาติ ทัง้นี ้ไม่หมายความ
รวมถึงสถาบนัหรือมหาวิทยาลยัของรัฐที่จดัการศกึษาใน
ระดบัอดุมศกึษา  

ให้ยกเลิกบทนิยามของค าว่า “ผู้พกั” และ“สถานศกึษา” ในมาตรา 
4 แห่งพระราชบญัญัติหอพกั พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี ้
แทน                  
- “ผู้พกั” หมายความว่า ผู้ซึง่อยู่ระหว่างการศกึษาในสถานศกึษา
และบคุคลอื่นที่ไม่อยู่ระหว่างการศึกษาตามหลกัเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด  
- “สถานศกึษา” หมายความว่า โรงเรียน วิทยาลยั สถาบนั 
มหาวิทยาลยัที่จดัการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ               

3. เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ  - ก าหนดเพิ่มปลดักรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการสง่เสริมกิจการหอพัก  
- ก าหนดเพิ่มผู้แทนประกอบกิจการหอพกัจ านวนหนึง่คน เป็น
กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพกักรุงเทพมหานคร  
- ก าหนดเพิ่มผู้แทนผู้ประกอบกิจการหอพกัจ านวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพกัจงัหวดั 

4. ปรับแก้ไขถ้อยค าร่างมาตรา 36 วรรคหนึง่ เพื่อให้
สอดคล้องกบัการแก้ไขค านิยามค าว่า “ผู้พัก” กรณีที่
หอพกัเอกชนสามารถรับผู้พักที่อยู่ระหว่างการศกึษาขัน้
พืน้ฐานได้ จากเดิมมาตรา 36 วรรคหนึง่ ก าหนดให้หอพกั
เอกชน ให้รับผู้พักได้เฉพาะผู้ซึง่อยู่ในระหว่างการศึกษา
ในระดบัอดุมศกึษาที่ไม่สงูกว่าปริญญาตรี เว้นแต่หอพกั
เอกชนที่ได้ขึน้ทะเบียนไว้กบัสถานศึกษาให้รับผู้พกัซึ่งอยู่
ในระหว่างการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้ด้วย  

หอพกัเอกชน ไม่สามารถรับผู้พักที่อยู่ในระหว่างการศกึษาขัน้
พืน้ฐานได้ เว้นแต่หอพกัเอกชนที่ได้ขึน้ทะเบียนไว้กบัสถานศึกษา
ให้รับผู้พักซึง่อยู่ในระหว่างการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้ด้วย  

5. บทเฉพาะกาล ก าหนดให้สถานศกึษาที่มีหอพักอยู่ภายใต้การก ากบัดแูล หรือมี
หอพกัโดยให้ผู้อื่นบริหารจดัการกิจการของหอพกัภายใน
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สถานศกึษาโดยไม่ได้รับใบอนุญาตอยู่ในวนัที่พระราชบญัญัตินีใ้ช้
บงัคบั ด าเนินการย่ืนค าขอใบอนญุาตประกอบกิจการหอพัก
ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที่พระราชบญัญัตินีใ้ช้บังคบั  

    
3. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติัและรับทราบ ดงันี ้ 
  1. อนมุติัหลกัการร่างพระราชบญัญัติสทิธิบตัร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้สง่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติ
บญัญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. รับทราบแผนในการจดัท ากฎหมายล าดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคญัของกฎหมายล าดบัรองที่ต้อง
ออกตามร่างพระราชบญัญัติดังกลา่ว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ  
 
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
ประเด็น รายละเอียด/เหตุผล 
1. เพิ่มเติมบทนิยาม “ทรัพยากรพนัธุกรรม” “สารพนัธุกรรม” “อนพุนัธ์” “ภูมิปัญญาท้องถ่ิน” ระหว่าง

บทนิยามค าว่า “แบบผลติภัณฑ์” และค าว่า “ผู้ทรงสทิธิบตัร” เพื่อรองรับหลกัการ
เปิดเผยแหล่งที่มาของทรัพยากรพนัธุกรรม (Genetic Resources: GRs) และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน (Traditional Knowledge: TK) และการเป็นจดุตรวจสอบภายใต้
พิธีสารนาโงยาฯ รวมทัง้อนสุญัญาความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention 
on Biological Diversity : CBD) ซึง่ไทยเป็นสมาชิกแล้ว 

2. ปรับปรุงแก้ไขหลกัเกณฑ์การ
พิจารณางานที่ปรากฏอยู่แล้ว  

ก าหนดเพิ่มเติมกรณีที่มีการย่ืนค าขอรับสทิธิบตัรครัง้แรกไม่ว่าจะในหรือนอก
ราชอาณาจักร ให้ถือว่าวนัยื่นค าขอครัง้แรกนัน้เป็นวนัยื่นค าขอรับสทิธิบตัรซึง่
สอดคล้องกบัหลกัการ Claim Priority ซึง่ถือเป็นหลกัการสากล  

3. เพิ่มเติมสิง่ที่ขอรับสทิธิบตัรไม่ได้  ก าหนดเพิ่มเติมให้ ศลัยกรรม และ วิธีการด าเนินธุรกิจ เป็นสิง่ที่ไม่สามารถขอรับ
สทิธิบตัรได้ เพื่อให้ถ้อยค าครบถ้วนตาม TRIPS Art 27 ข้อ 3 (a) ซึง่มีค าว่า 
“surgical methods” และก าหนดให้ชัดเจนว่าวิธีการด าเนินธุรกิจ (Business 
Method) เป็นสิง่ที่ไม่สามารถขอรับสทิธิบตัรได้ เพราะไม่ใช่การประดิษฐ์ไม่ว่าจะ
เป็นผลติภัณฑ์หรือกรรมวิธี  

4. เพิ่มเติมบทบญัญัติเพื่อรองรับการใช้
ทรัพยากรพนัธุกรรม หรือภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  

ก าหนดให้ผู้ขอรับสทิธิบตัรระบแุหลง่ที่มา และย่ืนเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการขอ
อนญุาตก่อนการเข้าใช้ และข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์มาพร้อมค าขอด้วย 
เพื่อรองรับหลกัการเปิดเผยแหลง่ที่มาของทรัพยากรพนัธุกรรม (Genetic 
Resources: GRs) และภูมิปัญญาท้องถ่ิน (Traditional Knowledge: TK)  

5. ปรับปรุงแก้ไขขัน้ตอนการตรวจสอบ
ค าขอรับสทิธิบตัรการประดิษฐ์ให้มีความ
ชดัเจนและรวดเร็วขึน้  

- ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการขอรับการจดสทิธิบตัรใหม่ให้รวดเร็วย่ิงขึน้ 
และสอดคล้องกบัหลกัสากล เช่น ลดระยะเวลาแยกค าขอรับสทิธิบัตร กรณีค า
ขอรับสทิธิบตัรมีการประดิษฐ์หลายอย่าง จากเดิม 120 วนั เป็น 90 วนั ลด
ระยะเวลาการขอให้ตรวจสอบสิง่ประดิษฐ์จาก 5 ปีเป็น 3 ปี เป็นต้น 
- ก าหนดองค์ประกอบรายงานการตรวจสอบค าขอรับสทิธิบตัรเบือ้งต้นใหม่
เพื่อให้ชดัเจน และเข้าใจง่าย 
- ปรับปรุงกระบวนการคัดค้านการขอรับสทิธิบัตรให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ โดย
ย้ายการคัดค้านก่อนการตรวจสอบการประดิษฐ์มาไว้ภายหลงัจากตรวจสอบการ
ประดิษฐ์ แต่ก่อนการรับจดทะเบียน  
- ก าหนดหลกัเกณฑ์และผลของการถอนค าขอรับสทิธิบตัรให้ชดัเจน เพื่อให้ผู้ขอ
มีสทิธิเลอืกที่จะไม่ขอรับสทิธิบัตรหรืออนสุทิธิบัตรต่อไป 
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6. ยกเลกิการให้ผู้ทรงสทิธิบัตรอนุญาต
ให้บคุคลอื่นใช้สทิธิบตัรแทนตน และ
ก าหนดวิธีการจดแจ้งการอนุญาตให้ใช้
สทิธิตามสทิธิบตัร  

- ก าหนดให้ยกเลกิการจดทะเบียนอนญุาตให้บคุคลอื่นใช้สทิธิบัตรแทนผู้ทรง
สทิธิบตัร เพื่อรองรับระบบการแจ้งการอนุญาตให้ใช้สทิธิตามสทิธิบตัร  
- ก าหนดวิธีการจดแจ้งการอนญุาตให้ใช้สทิธิตามสทิธิบตัร โดยเปลีย่นจากการ
จดทะเบียนสญัญาอนุญาตให้ใช้สทิธิเป็นการจดแจ้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 
77 ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ก าหนดให้มีระบบอนญุาตเพียง
เท่าที่จ าเป็น  

7. ปรับปรุงอ านาจหน้าที่อธิบดีกรณีผู้
ทรงสทิธิบัตรไม่ช าระค่าธรรมเนียมรายปี  

ก าหนดให้อธิบดีสัง่เพิกถอนสทิธิบัตรที่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมรายปีแทน
คณะกรรมการสทิธิบตัร เพื่อลดขัน้ตอนการด าเนินงาน  

8. เพิ่มเติมบทบญัญัติเร่ืองการใช้สทิธิ
ตามสิทธิบตัรเพื่อสง่ออกเภสชัภัณฑ์ตาม
มาตรา 31 bis ของ TRIPS Agreement  

ก าหนดว่ากรณีหากเกิดความขาดแคลนเภสชัภัณฑ์ในประเทศพฒันาน้อยที่สดุ 
หรือประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกมีศกัยภาพในการผลิตเภสชัภัณฑ์ไม่
เพียงพอ และประเทศนัน้ได้แจ้งความต้องการที่จะน าเข้าเภสชัภัณฑ์ต่อองค์การ
การค้าโลกแล้ว กระทรวงอาจใช้สทิธิตามสทิธิบตัรอย่างใดอย่างหนึง่ที่มีผู้ทรง
สทิธิบตัรอยู่แล้ว เพื่อผลิตและสง่ออกเภสชัภัณฑ์ไปยงัประเทศดงักลา่วได้ โดย
ด าเนินการเองหรือให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน รวมทัง้วางกรอบการก าหนด
ค่าตอบแทน เงื่อนไข และข้อจ ากัด สทิธิของกระทรวง เพื่อให้สอดคล้องกบัความ
ตกลง TRIPS Art 31 bis  

9. เพิ่มเติมหมวด 2/1 การย่ืนค าขอ
ระหว่างประเทศภายใต้สนธิสญัญา
ความร่วมมือด้านสทิธิบตัร (Patent 
Cooperation Treaty : PCT)  

เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้มีสทิธิย่ืนค าขอสทิธิบัตรสญัชาติไทยหรือมีภูมิล าเนา
ในไทย สามารถย่ืนขอจดสทิธิบตัรระหว่างประเทศต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ได้ ซึง่เป็นหลกัการตามสนธิสญัญาความร่วมมือด้านสทิธิบัตร เดิมก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ตามสนธิสญัญาความ
ร่วมมือด้านสทิธิบตัร พ.ศ. 2522 

10.ปรับปรุงขัน้ตอนการตรวจสอบค า
ขอรับอนสุทิธิบตัร  

แก้ไขกรอบเวลาการเปลีย่นแปลงประเภทของสทิธิจากสทิธิบตัรเป็นอนสุทิธิบตัร 
หรือจากอนุสทิธิบตัรเป็นสทิธิบัตรจากเดิม 5 ปีเป็น 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกบั
ระบบการตรวจสอบค าขอรับสทิธิบัตรการประดิษฐ์ 

11. เพิ่มเติมการด าเนินการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์  

ก าหนดให้การย่ืนค าขอและการด าเนินการต่าง ๆ ให้ท าได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
วิธีการอื่นที่อธิบดีก าหนดได้ 

12.ปรับปรุงบญัชีอัตราค่าธรรมเนียมให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั  

- ปรับปรุงค่าธรรมเนียมค าขอต่าง ๆ เช่น ค าขอรับสทิธิบตัรหรืออนุสทิธิบตัร เดิม 
ฉบบัละ 1,000 บาท เป็น 2,500 บาท ใบแทนสทิธิบัตรหรืออนสุทิธิบตัร เดิม ฉบบั
ละ 100 บาท เป็น 1,000 บาท เป็นต้น 
- เพิ่มเติมค่าธรรมเนียมค าขอต่าง ๆ ซึง่เดิมไม่มี เช่น ค าขอแยกการประดิษฐ์ 
ฉบบัละ 2,500 บาท ค าขอถอนค าขอรับสทิธิบัตรหรือนสุิทธิบตัร ฉบบัละ 500 
บาท เป็นต้น   

 
4. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติัและรับทราบ ดงันี ้ 
 1. อนมุติัหลกัการร่างพระราชบญัญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงยติุธรรมเสนอ และ
ให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ส านักงาน
ศาลยติุธรรม ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ ส านกังานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ ส านักงานอยัการสงูสดุ และ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยติุธรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วสง่ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บญัญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. รับทราบแผนในการจดัท ากฎหมายล าดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคญัของกฎหมายล าดบัรองที่ออก
ตามร่างพระราชบัญญัติดงักลา่ว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ  
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 3. ให้กระทรวงยติุธรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลงั ส านกังบประมาณ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
กฎหมายไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
 
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
 1. ปรับปรุงบทนิยาม ค าว่า “พยาน” หมายความว่า บคุคลซึง่จะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนกังานผู้มีอ านาจสบืสวน
คดีอาญา พนกังานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา พนกังานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญาหรือศาล ในการด าเนินคดีอาญารวมทัง้
ผู้ เชี่ยวชาญ แต่มิให้หมายความรวมถงึจ าเลยที่อ้างตนเองเป็นพยาน และเพิ่มบทนิยาม ค าว่า “พนกังานเจ้าหน้าที่” เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนเหมาะสมย่ิงขึน้  
  2. ก าหนดให้คดีความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้ายและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการค้า
มนษุย์เป็นคดีมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน  
 3. ก าหนดให้ในกรณีที่พยานอาจไม่ได้รับความปลอดภัย อาจจัดให้พยานอยู่ในความคุ้มครองตามที่เห็นเป็นการสมควร 
หรือตามที่พยานหรือบคุคลใดซึง่มีประโยชน์เก่ียวข้องได้ร้องขอ การคุ้มครองให้พยานได้รับความปลอดภัยให้รวมถงึการจดัให้
พยานอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย เว้นแต่พยานจะไม่ให้ความยินยอม และการปกปิดมิให้มีการเปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพหรือ
ข้อมลูอย่างอื่นที่สามารถระบตุวัพยานได้  
 4. ก าหนดให้ในระหว่างรอการพิจารณา ตามมาตรา 9 กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกนัมิให้พยานได้รับอนัตราย 
ส านกังานคุ้มครองพยานอาจใช้มาตรการทัว่ไปในการคุ้มครองพยานไปพลางก่อนหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง
ให้การคุ้มครองความปลอดภัยไปก่อนได้  
  5. การด าเนินการเพื่อคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ เช่น ย้ายที่อยู่หรือจดัหาที่พกัอนัเหมาะสม จ่ายค่าเลีย้งชีพ 
ประสานกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการเปลี่ยนชื่อตวั ชื่อสกลุ หลกัฐานทางทะเบียนที่สามารถระบตุวัพยาน และพิจารณา
ให้ความช่วยเหลอืด้านการศกึษา การรักษาพยาบาล การจ่ายเงินด ารงชีพที่เหมาะสม ให้กบัพยานและผู้ใกล้ชิดกบัพยานที่ได้รับ
ผลกระทบจากการมาเป็นพยานในคดีอาญา  
 6. ให้ส านกังานคุ้มครองพยานได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายว่าด้วยอาวธุปืน เคร่ืองกระสนุปืน วตัถุระเบิด 
ดอกไม้เพลงิ และสิ่งเทียมอาวธุปืนและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยทุธภัณฑ์ เช่นเดียวกบัข้าราชการทหารและต ารวจตาม
กฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้การมีและใช้อาวธุปืน เคร่ืองกระสนุปืน วตัถรุะเบิด ดอกไม้เพลงิ สิง่เทียมอาวธุปืน และยทุธภัณฑ์ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่กระทรวงยติุธรรมก าหนด  
 7. การปฏิบติัหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ให้พนกังานเจ้าหน้าที่เป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเฉพาะเร่ืองที่ได้รับมอบหมาย  
 8. ให้พนกังานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบญัญัตินีจ้ะต้องผ่านการอบรมตามที่ก าหนดและมีอ านาจ ซึง่ได้แก่ (1) สอบปากค า
ผู้ ย่ืนค าร้องเก่ียวกบัข้อเท็จจริงต่าง ๆ (2) มีหนงัสอืเรียกบคุคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยค าเพื่อประกอบการพิจารณา (3) ประสานกบั
พนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ หรือศาล เพื่อให้มีการปกปิดชื่อของพยาน (4) การตรวจค้นควบคุมตวับุคคลหรือยานพาหนะที่
มีเหตเุชื่อว่าจะก่อภยนัตรายหรือคมุคามพยาน เป็นต้น  
 9. ก าหนดโทษส าหรับผู้ที่เปิดเผยความลบัเก่ียวกบัสถานที่อยู่ ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพหรือข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถระบุ
ตวัพยาน สามี ภริยา ผู้บพุการี ผู้สบืสนัดาน หรือบคุคลอื่น ที่มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพยาน ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกิน 1 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ กรณีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบญัญัตินี ้ต้องระวางโทษเป็น 2 เท่าของโทษที่
ก าหนด 
 
5. เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบ าเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือช่วยเหลือราชการ เน่ืองในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดงันี ้ 
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 1. เห็นชอบในหลกัการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบ าเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลอื
เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบติัหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลอืราชการ เนื่องในการป้องกนัอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประเทศ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนบุญัญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไป  
  2. ให้ส านกังานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) รับความเห็นของส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย  
 3. ให้กระทรวงการคลงัรับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  
 
สาระส าคัญของร่างระเบียบ  
 1. แก้ไขชื่อผู้แทนส่วนราชการใน ก.บ.ท.ช. ให้ถกูต้องตรงกบัชื่อสว่นราชการในปัจจบุนั ดงันี ้(1) “ผู้แทนกองอ านวยการ
รักษาความมัน่คงภายใน” เป็น “ผู้แทนกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร” (2) “ผู้แทนกองบญัชาการทหาร
สงูสดุ” เป็น “ผู้แทนกองบญัชาการกองทพัไทย” (3) “ผู้แทนกรมต ารวจ” เป็น “ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ”  
  2. ก าหนดให้ประธาน ก.บ.ท.ช. มีอ านาจแต่งตัง้ข้าราชการใน สปน. จ านวน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
 3. แก้ไขเพิ่มเติมอตัราเงินรางวลัส าหรับการสู้รบ โดยให้ถือเกณฑ์ 1 ชัน้หรือขัน้ ให้ได้รับเงินรางวลัส าหรับการสู้รบเป็น
จ านวน 12 เท่า ของผลต่างระหว่างอตัราเงินเดือนข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร ระดบั ป.1 ชัน้ 1 
(ปัจจบุนั เท่ากบั 4,870 บาท) กบัระดบั ป.1 ชัน้ 2 (ปัจจบุนั เท่ากบั 5,100 บาท) เป็นเงินจ านวน 2,760 บาท เพื่อให้สอดรับกบัการ
เปลีย่นแปลงของสภาวะค่าครองชีพในอนาคตต่อไป โดยใช้หลกัการเดียวกนักบัข้อบงัคบักระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณา
บ าเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉกุเฉิน พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 ดงันี ้ 
 3.1 ผู้อยู่ในเกณฑ์ได้รับ พ.ส.ร. 1 ชัน้หรือขัน้ ให้ได้รับเงินรางวัลส าหรับการสู้รบ 1 ชัน้หรือขัน้ (เท่ากบั 2,760 บาท เดิม
ได้รับคนละ 1,200 บาท)  
 3.2 ผู้อยู่ในเกณฑ์ได้รับ พ.ส.ร. 2 ชัน้หรือขัน้ ให้ได้รับเงินรางวัลส าหรับการสู้รบ 2 ชัน้หรือขัน้ (เท่ากบั 5,520 บาท เดิม
ได้รับคนละ 2,400 บาท)  
 3.3 ผู้อยู่ในเกณฑ์ได้รับ พ.ส.ร. 3 ชัน้หรือขัน้ ให้ได้รับเงินรางวัลส าหรับการสู้รบ 3 ชัน้หรือขัน้ (เท่ากบั 8,280 บาท เดิม
ได้รับคนละ 3,600 บาท) 
 3.4 ผู้อยู่ในเกณฑ์ได้รับ พ.ส.ร. 4 ชัน้หรือขัน้ ให้ได้รับเงินรางวัลส าหรับการสู้รบ 4 ชัน้หรือขัน้ (เท่ากบั 11,040 บาท เดิม
ได้รับคนละ 4,800 บาท)  
 
ผู้อยู่ในเกณฑ์
ได้รับ พ.ส.ร. 
(ชัน้หรือขัน้) 

ระเบียบฯ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (บาท) 

ร่างระเบียบฯ ที่ สปน. เสนอ 
(บาท) 

ผลต่างระหว่างอัตราเงนิเดือน
ข้าราชการทหารฯ 

1 1,200 2,760 230 x 12 = 2,760 

2 2,400 5,520 460 X 12 = 5,520 

3 3,600 8,280 690 x 12 = 8,280 

4 4,800 11,040 920 x 12 = 11,040 

  4. แก้ไขเพิ่มเติมอตัราเงินช่วยเหลอืค่าจดัการศพ เป็นเงินรายละไม่เกิน 10 เท่า ของอตัราเงินเดือนข้าราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร ระดบั ป.1 ชัน้ 1 (ปัจจบุัน เท่ากบั 4,870 บาท) ดงันัน้ จงึเป็นเงินรายละไม่เกิน 48,700 
บาท (เดิมได้รับรายละไม่เกิน 20,000 บาท)  
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การช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต เน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการ 
ให้ได้รับเงนิช่วยเหลือค่าจดัการศพ 
ระเบียบฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ร่างระเบียบฯ ที่ สปน. เสนอ หมายเหตุ 
รายละไม่เกิน 20,000 บาท  รายละไม่เกิน 48,700 บาท 10 เท่า ของอัตราเงนิเดือนข้าราชการ

ทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการทหาร ระดับ ป.1 ชัน้ 1 (4,870 
x 10 = 48,700 บาท)  

  5. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความว่า “ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร” ต่อท้าย “อตัราเงินเดือนข้าราชการทหาร” 
ทกุแห่ง ในระเบียบฯ นี ้ 
 6. ก าหนดบทเฉพาะกาล ให้การได้รับเงินรางวลัส าหรับการสู้รบ และเงินช่วยเหลอืค่าจดัการศพตามอัตราใหม่ ส าหรับ
เหตแุห่งการได้รับสทิธิที่เกิดขึน้ตัง้แต่วนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป  
 
6. เร่ือง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงนิทดรองราชการ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการร่างระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงินทดรองราชการ  
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ และให้สง่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนบุญัญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้  
 สาระส าคัญของร่างระเบียบฯ เป็นการปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 เพื่อให้
สว่นราชการสามารถน าเงินทดรองราชการใช้ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการปฏิบติัการได้อย่างรวดเร็ว คลอ่งตวั และมี
ประสทิธิภาพ ซึง่สอดคล้องกบับทบญัญัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 และแผนยทุธศาสตร์ 
National e-Payment รวมทัง้แก้ไขถ้อยค าหรือความที่ยงัไม่ชดัเจนให้ถกูต้องเป็นปัจจบุนั ตลอดจนได้น าข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่
ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงร่างระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึน้  
 
7. เร่ือง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการร่างระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการใน
ต่างประเทศ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และให้สง่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนบุญัญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลงัรับความเห็นของส านกั
งบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
 
สาระส าคัญของร่างระเบียบ  
 1. ยกเลกิระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2550  
  2. ก าหนดให้ส่วนราชการมีเงินทดรองราชการเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบติัราชการของสว่นราชการใน
ต่างประเทศ ในระหว่างที่ยงัไม่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ตามจ านวนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลงั และตาม
งบประมาณรายจ่ายดงัต่อไปนี ้ 
 2.1 งบบคุลากร เฉพาะค่าจ้างชัว่คราว และเงินเพิ่มพิเศษส าหรับข้าราชการซึง่มีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ 
(พ.ข.ต.)  
 2.2 งบด าเนินงาน  
 2.3 งบเงินอดุหนนุ  
 2.4 งบอื่นที่จ่ายในลกัษณะเช่นเดียวกบั (ข้อ 2.1, 2.2, 2.3)   
 3. การขอมีเงินทดรองราชการ ให้สว่นราชการขอท าความตกลงกบั กค. ก่อนวนัเร่ิมต้นปีงบประมาณใหม่ไม่น้อยกว่า 60 
วนั  
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 4. ก าหนดให้เมื่อ กค. อนญุาตให้สว่นราชการมีเงินทดรองราชการเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบติัราชการของ
สว่นราชการในต่างประเทศแล้ว ให้สว่นราชการเบิกเงินจากคลงัเป็นเงินทดรองราชการส าหรับซือ้เงินตราต่างประเทศจากธนาคาร
พาณิชย์ เพื่อโอนให้แก่สว่นราชการในต่างประเทศ โดยสว่นราชการต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายใน 15 วนัก่อนวนัเร่ิมต้น
ปีงบประมาณใหม่  
 5. ก าหนดให้เมื่อส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณใหม่ตามที่ได้รับจดัสรรแล้ว ให้
ด าเนินการเบิกเงินงบประมาณโดยวิธีเบิกหกัผลกัสง่เพื่อชดใช้คืนเงินทดรองราชการ ทัง้หมดภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ได้รับเงิน
งบประมาณ  
 6. ก าหนดให้วิธีปฏิบติัอื่นใดที่เก่ียวกบัเงินทดรองราชการที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนีใ้ห้ถือปฏิบติัตามระเบียบของทาง
ราชการว่าด้วยการนัน้  
 
8. เร่ือง ร่างระเบียบการเบิกเงนิจากคลัง การรับเงนิ การจ่ายเงนิ การเก็บรักษาเงนิ และการน าเงนิส่งคลัง  
พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการร่างระเบียบการเบิกเงินจากคลงั การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การน าเงินสง่คลงั พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนบุัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองด่วน โดยให้รับข้อสงัเกตของส านักงานศาลรัฐธรรมนญูไปประกอบการพิจารณา แล้ว
ด าเนินการต่อไปได้  
 
สาระส าคัญของร่างระเบียบ  
 เป็นการปรับปรุงระเบียบการเบิกเงินจากคลงั การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินสง่คลงั พ.ศ. 
2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เก่ียวกบังานด้านการเงินการคลงัในเร่ืองการเบิกเงินจากคลงั การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการน าเงินสง่คลงั ตลอดจนก าหนดขึน้เพื่อให้สอดคล้องกบัการปฏิบติังานตามระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติวินัยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 และตามแผนยทุธศาสตร์ 
National e-Payment รวมทัง้แก้ไขข้อก าหนดที่เก่ียวกบัการใช้งานในระบบ GFMIS เพื่อรองรับการปรับปรุงระบบ New GFMIS 
Thai และแก้ไขถ้อยค าหรือความที่ยงัไม่ชดัเจนให้ถกูต้องเป็นปัจจุบนั ตลอดจนได้น าข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการรับฟัง
ความคิดเห็นมาปรับปรุงร่างระเบียบการเบิกเงินจากคลงัฯ ให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึน้  
 
9. เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การให้ตัง้โรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถดุิบในทุกท้องที่ทั่ วราชอาณาจกัร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติัในหลกัการร่างประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง การให้ตัง้โรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวตัถุดิบในทกุ
ท้องที่ทัว่ราชอาณาจกัร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอตุสาหกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนบุญัญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสงัเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
  
สาระส าคัญของร่างประกาศ  
ประเด็นที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียด 
1. แก้ไขบทนิยามค าว่า “โรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวตัถุดิบ”  เพื่อให้ครอบคลมุทกุประเภทกิจการของโรงงานล าดบัที่ 42 

ตามที่ระบุในบญัชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

2. ก าหนดข้อยกเว้นในการตัง้โรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถดิุบ  ก าหนดข้อยกเว้นให้โรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวตัถดิุบสามารถขอ
อนญุาตตัง้โรงงานได้ แม้จะมีระยะห่างจากเขตโรงงาน
น า้ตาลที่ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานตาม
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กฎหมายว่าด้วยโรงงานไม่ถงึ 50 กิโลเมตร แต่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากโรงงานน า้ตาลในพืน้ที่นัน้  

3. ก าหนดระยะเวลาการขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  

ก าหนดให้ผู้ที่จะขอตัง้โรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวตัถุดิบเมื่อได้รับ
การรับรองจาก สอน. แล้ว ต้องด าเนินการให้ได้มาซึง่
ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานภายใน 5 ปี นบัจากวนัที่ได้รับการรับรอง หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาดงักลา่ว ถือว่าการรับรองสิน้สดุ
ลง  

 
10. เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ห้ามตัง้หรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตหรือเหล็ก
แท่งเล็กส าหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ทุกขนาด ทุกท้องที่ ในราชอาณาจกัร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติัในหลกัการร่างประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง ห้ามตัง้หรือขยายโรงงานผลติ
เหลก็เส้นเสริมคอนกรีตหรือเหลก็แท่งเลก็ส าหรับเหลก็เส้นเสริมคอนกรีต ทกุขนาด ทกุท้องที่  
ในราชอาณาจกัร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอตุสาหกรรมเสนอ และให้สง่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่าง  
อนบุญัญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   
สาระส าคัญของร่างประกาศ  
ประเด็น รายละเอียด 
1. บทนิยาม  - “เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต” หมายถงึ เหลก็เส้นที่มีลกัษณะหน้าตดักลม หรือ

เหลก็เส้นกลมที่มีบัง้ หรือครีบซึ่งอาจน าไปใช้เสริมคอนกรีตส าหรับงานก่อสร้าง
ทัว่ไปได้  
- “เหล็กแท่งเล็กส าหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต” หมายถึง เหลก็แท่งเลก็
สีเ่หลีย่มจตัุรัสที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสีเ่หลีย่มจตัุรัส หรือเหลก็แท่งเลก็
สีเ่หลีย่มผืนผ้าที่มีภาคตดัขวางรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้าที่มีด้านยาวไม่เกิน 1.25 เท่า
ของด้านกว้าง โดยมีความยาวด้าน 50 มิลลเิมตร ถึง 150 มิลลเิมตร  

2. ก าหนดการห้ามตัง้หรือขยายโรงงาน  ก าหนดห้ามตัง้หรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต หรือ
โรงงานผลิตเหล็กแท่งเล็กส าหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ซึง่รวมถึงโรงงาน
ที่ใช้เคร่ืองจกัรที่สามารถน าไปใช้รีดเหลก็เส้นได้ ทกุขนาด ทกุท้องที่ ทัว่
ราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่ประกาศฉบับนีบั้งคับใช้ 

3. ก าหนดข้อยกเว้น (โรงงานที่ไม่อยู่ใน
บงัคบัของประกาศฉบบันี)้  

ประกาศฉบับนีมิ้ให้ใช้บังคับ  
(1) ผู้ประกอบการที่ผลติเหลก็เพลา เหลก็ลวดหรือเหล็กรูปพรรณที่ท าขึน้ด้วย
กรรมวิธีรีดร้อน หรือลวดเหลก็ที่ท าขึน้ด้วยกรรมวิธีการรีดเย็นที่ได้รับเอกสารการ
ตรวจสอบกระบวนการผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อปุกรณ์และลกูรีด จาก
ส านกังานมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม  
(2) ผู้ประกอบการที่ได้ย่ืนขออนญุาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน (รง.
3) หรือค าขอใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม (กนอ. 01/1) ซึง่
ได้รับความเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม ส าหรับโครงการ
กิจการหรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คณุภาพ
สิง่แวดล้อม สขุภาพ อนามยั คณุภาพชีวิตของประชาชนในชมุชนอย่างรุนแรง
แล้ว จากส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อน
วนัที่ประกาศนีม้ีผลบังคบัใช้  
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เศรษฐกิจ- สังคม 
 
11. เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครัง้ที่  2/2561 ครัง้ที่ 3/2561 ครัง้ที่ 4/2561 และ 
ครัง้ที่ 5/2561 
 คณะรัฐมนตรีทีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ  
(คณะกรรมการฯ) เสนอดังนี ้
 1. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2561 ครัง้ที่ 3/2561 เมื่อ
วนัที่ 6 กนัยายน 2561 ครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวนัที่ 1 ตลุาคม 2561 และครัง้ที่ 5/2561  
เมื่อวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการฯ แล้ว  
 2. เห็นชอบหลกัการแนวทางการบริหารจดัการดาวเทียมหลงัสิน้สดุสญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมสือ่สารภายในประเทศ 
(ตามมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2561) 
 
สาระส าคัญของเร่ือง 
 1. มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ครัง้ที่ 3/2561 เมื่อวนัที่ 6 
กนัยายน 2561 ครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 2561 และครัง้ที่ 5/2561 เมื่อวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ซึง่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติแล้ว ประกอบด้วยเร่ืองเพื่อทราบ จ านวน 6 เร่ือง และเร่ืองเพื่อพิจารณา จ านวน 4 เร่ือง ซึง่
เป็นเร่ืองส าคญัที่มีผลกระทบต่อการพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ เช่น แนวทางการด าเนินโครงการวิจยัและ
พฒันาดาวเทียม THEIA  การด าเนินการเพื่อจดัตัง้ส านกังานประสานงานภูมิภาค (Regional Liaison Office – RLO) ของ
ส านกังานกิจการอวกาศสว่นนอกแห่งสหประชาชาติที่ประเทศไทย และความคืบหน้าการด าเนินโครงการระบบดาวเทียมส ารวจ
เพื่อการพฒันา (THEOS – 2) ซึง่คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติได้มีมติรับทราบความก้าวหน้าในการด าเนินการ  
และมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการเพื่อขบัเคลือ่นประเด็นต่าง ๆ ตามขัน้ตอนเพื่อให้บรรลตุามเป้าหายที่ก าหนด
ต่อไป ซึง่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว
เห็นชอบตามผลการประชมุคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2561 รวมทัง้กระทรวง
การต่างประเทศเห็นชอบตามผลการประชมุคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครัง้ที่ 3/2561 เมื่อวนัที่ 6 กนัยายน 2561 และ
ครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวนัที่ 1 ตลุาคม 2561 ด้วยแล้ว  
 2. (ร่าง) แนวทางการบริหารจดัการดาวเทียมหลงัสิน้สดุสญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมสือ่สารภายในประเทศ (ที่ก าลงั
จะสิน้สดุในปี 2564) ซึง่เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2561 โดยมี
สาระส าคญัประกอบด้วย 2 ประเด็นหลกั สรุปได้ดังนี  ้
 2.1 ไม่เห็นควรให้ต่ออายหุรือขยายเวลาสญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมสือ่สารภายในประเทศ โดย
คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติได้พิจารณาแนวทางการด าเนินการหลงัสิน้สดุสญัญาฯ จ านวน 4 แนวทาง ได้แก่ 1) 
จ าหน่ายดาวเทียมให้เอกชน 2) รัฐบาลด าเนินการเอง 3) ร่วมลงทุนกบัผู้ประกอบการดาวเทียมตามพระราชบญัญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และ 4) โอนทรัพย์สนิให้บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด เพื่อน าทรัพย์สนิออกให้เช่าใน
ฐานะผู้ประกอบการ (Operator) โดยค านงึถงึข้อดี ข้อเสยี ผลกระทบ และความสอดคล้องกบับทบญัญัติของกฎหมายแล้ว มีมติ
เห็นชอบตามแนวทางที่ 3 กลา่วคือ เห็นควรคดัเลอืกผู้ประกอบการมาบริหารจัดการดาวเทียมภายใต้สญัญาด าเนินกิจการ
ดาวเทียมสือ่สารภายในประเทศทุกดวงที่มีอายทุางวิศกรรมของดาวเทียมเหลอือยู่หลงัสิน้สดุสญัญา รวมทัง้ทรัพย์สนิต่าง ๆ ตาม
แนวทางของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทนุกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
 2.2 เห็นชอบให้หลกัการให้บริษัทไทยคม จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการเชื่อมต่อระบบขบัเคลือ่นเพื่อต่ออายุดาวเทียมไทย
คม 5 ซึง่เป็นหนึง่ในดาวเทียมภายใต้สญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมสือ่สารภายในประเทศ (เนื่องจากดาวเทียมไทยคม 5 จะ
หมดอายุการใช้งานในช่วงเคร่ึงปีแรกของปี 2563 แต่สญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมสือ่สารภายในประเทศจะสิน้สดุในปี 2564) 
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โดยการต่ออายดุาวเทียมดังกลา่วไม่มีผลท าให้อายขุองสญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมสือ่สารภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไป และ
เมื่อสญัญาฯ สิน้สดุลง ทรัพย์สนิต่างๆ ซึง่รวมถึงดาวเทียมไทยคมที่มีอายเุหลอือยู่ รัฐจะได้คดัเลอืกผู้ประกอบการมาบริหารจดัการ
ดาวเทียมและทรัพย์สนิดงักลา่วตามแนวทางพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ต่อไป ทัง้นี ้การ
ต่ออายดุาวเทียมไทยคม 5 จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด  
 2.3 โดยที่มาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบญัญัติให้รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลืน่ความถ่ีและสทิธิในการเข้า
ใช้วงโคจรดาวเทียมอนัเป็นสมบัติของชาติ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ดงันัน้ ในการด าเนินนโยบาย
เก่ียวกบัการบริหารกิจการอวกาศของรัฐบาลจึงต้องเป็นไปตามบทบญัญัติของรัฐธรรมนญูดังกลา่วเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมและประโยชน์ของประชาชน สว่นการบริหารจัดการดาวเทียมหลงัสิน้สดุสญัญาด าเนินกิจการ
ดาวเทียมสือ่สารภายในประเทศถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมที่จะต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามที่กลา่วไว้ข้างต้น 
        โดยเห็นควรให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมรับไปพิจารณาด าเนินการในเร่ืองดังกลา่วด้วยความรอบคอบ 
เหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคญั ส าหรับการขอความเห็นชอบในหลกัการให้บริษัท 
ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ด าเนินการเชื่อมต่อระบบขบัเคลือ่นเพื่อต่อดายดุาวเทียมไทยคม 5 ซึง่เป็นหนึง่ในดาวเทียมภายใต้สญัญา
ด าเนินกิจการดาวเทียมสือ่สารภายในประเทศ นัน้  
          ทัง้นี ้ เห็นควร ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ในฐานะคู่สญัญาตามสญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมสือ่สาร
ภายในประเทศรับไปพิจารณาด าเนินการในสว่นที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามขัน้ตอนของข้อกฎหมาย ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย 
 
12. เร่ือง ขออนุมัติโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ของกรมการขนส่งทางบก 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติั ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตศุรีพิทักษ์) ประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ เสนอดังนี  ้
 1. อนมุติัให้ด าเนินโครงการศูนย์การขนสง่ชายแดนจงัหวดันครพนม ของกรมการขนสง่ทางบก โดยให้เอกชนร่วมลงทนุ
ในรูปแบบ PPP  Net Cost โดยภาครัฐเป็นผู้ลงทนุค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานสว่นกลางและอาคารที่ภาครัฐใช้ประโยชน์ 
ค่าควบคุมงานก่อสร้างและบ ารุงรักษาโครงสร้างพืน้ฐานรายปีในส่วนอาคารที่ภาครัฐใช้ประโยชน์ ขณะที่เอกชนเป็นผู้ ลงทนุค่า
ก่อสร้างในองค์ประกอบอาคารที่ก่อให้เกิดรายได้และคร่ืองมือและอปุกรณ์และเอกชนเป็นผู้ รับผิดชอบในส่วนของการด าเนินงาน
และบ ารุงรักษาโครงการฯ (Operation and Maintenance : O&M) ในสว่นอาคารและพืน้ที่ใช้สอยในการรับผิดชอบของเอกชน
และโครงสร้างพืน้ฐานสว่นกลางตามกรอบระยะเวลา รวมทัง้เป็นผู้ รับความเสีย่งทางด้านรายได้และจ่ายค่าสมัปทานให้ภาครัฐ
ตลอดระยะเวลา 30 ปี นบัจากปีที่เปิดให้บริการพร้อมทัง้ขอให้ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ
ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของโครงการฯ ต่อคณะรัฐมนตรีด้วย โดยขอให้ค านงึถงึสถานการณ์ในปัจจบุนัที่อาจสง่ผล
กระทบต่อโครงการฯ เช่น การพฒันาศนูย์การขนส่งในพืน้ที่ใกล้เคียง การพฒันาโครงการรถไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นต้น 
 2. อนมุติักรอบวงเงินรวมส าหรับค่างานที่เก่ียวข้องกบัค่าก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานสว่นกลางและอาคารที่ภาครัฐใช้
ประโยชน์ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง จ านวน 738.56 ล้านบาท โดยให้ส านกังบประมาณ (สงป.) จดัสรรงบประมาณตามความจ าเป็น
และเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายเงินจริงต่อไป 
 3. มอบหมายให้กรมการขนสง่ทางบก (ขบ.) กระทรวงคมนาคม (คค.) และคณะกรรมการคดัเลอืกตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบญัญัติการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ของโครงการฯ รับความเห็นของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ
คณะกรรมการนโยบายฯ ไปด าเนินการในสว่นที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
สาระส าคัญของเร่ือง 
 รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตศุรีพิทกัษ์) ประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ 
รายงานว่า 
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โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ของกรมการขนส่งทางบกมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
หัวข้อ รายละเอียดโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม 

วตัถปุระสงค์     1. เป็นสถานีปรับเปลีย่นรูปแบบการขนสง่ระหว่างประเทศไทยไปสูภ่ายในประเทศรวมถงึเชื่อมต่อ
ระบบการขนสง่จากทางถนนไปสูท่างรถไฟร่วมกบัโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่ – นครพนม 
รองรับการขนสง่สนิค้าจากทางตอนใต้ของประเทศจีนและทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามกบั
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ 
    2. เป็นศนูย์รวบรวมและกระจายสนิค้าตู้คอนเทนเนอร์หรือสนิค้าบรรจหุีบห่อ (Break – Bulk 
Cargo)  
    3. เพื่อเป็นศนูย์ให้บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ท าให้สามารถ 
ด าเนินการพิธีการที่เก่ียวกบัการน าเข้าและสง่ออกได้ในจดุเดียว 

ขอบเขตของโครงการ     เป็นการพฒันาสถานีขนส่งสนิค้า (Truck Terminal) ซี่งเป็นโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนสง่ทาง
ถนน เน้นการรองรับกิจกรรมการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศบนเส้นทางสาย R12 (ไทย – ลาว – 
เวียดนาม – จีนตอนใต้) และรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนสง่จากถนนสูร่ะบบราง ผ่านเส้นทาง
รถไปทางคู่สายบ้านไผ่ – นครพนม โดยมีกิจกรรมหลกั ได้แก่ การเปลีย่นหวัหางลากพ่วงรถบรรทุกตู้
คอนเทนเนอร์ การให้บริการยกขนตู้สนิค้า การให้บริการเช่าใช้พืน้ที่อาคารรวบรวมและกระจาย
สนิค้า อาคารคลงัสนิค้า ตลอดจนการพฒันาและให้บริการสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อ
สนบัสนนุการพฒันาระบบการขนสง่และโลจิสติกส์ 

ที่ตัง้     ตัง้อยู่ทางด้านทิศใต้ของด่านพรมแดนและด่านศลุกากรนครพนม และใกล้ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 212 และสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3 รวมทัง้มีความเชื่อมต่อกบัโครงการก่อสร้าง
ทางรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่ – นครพนม มีขนาดพืน้ที่รวม 115 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา โดย คค. อยู่ใน
ขัน้ตอนการเสนอร่างพระกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต าบลอาจ
สามารถ อ าเภอเมืองนครพนม จงัหวดันครพนม พ.ศ. .... 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม     ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม แจ้งว่า โครงการฯ ไม่เข้าข่าย
ประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการที่ต้องจดัท ารายการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม แต่
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมขอให้ กรมการขนสง่ทางบก (ขบ.) 
ด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ปรากฏในรายงานการศกึษา
ผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น (Initial Environmental Examination : IEE) อย่างเคร่งครัด 
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แผนการด าเนินโครงการ    - ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทนุภายในเดือนเมษายน 2562 
   - ลงนามในสญัญาร่วมลงทนุภายในเดือนตลุาคม 2562 
   - เร่ิมก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานสว่นกลางและอาคารที่ภาครัฐใช้ประโยชน์ รัฐเป็นผู้ด าเนินการ
ภายในเดือนกนัยายน 2562 
   - เร่ิมก่อสร้างในองค์ประกอบอาคารที่ก่อให้เกิดรายได้และเคร่ืองมือและอปุกรณ์ (เอกชนเป็น
ผู้ด าเนินการ) ภายในเดือนมีนาคม 2563  
    - เปิดให้บริการภายในเดือนตลุาคม 2564 

 
                    ทัง้นี ้คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐเห็นควรลงทนุในรูปแบบ  
PPP Net Cost ก าหนดเวลาการให้เอกชนร่วมลงทนุเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยภาคเอกชนเป็นผู้ รับความเสี่ยงทางด้านรายได้และ
จ่ายค่าสปัทานให้ภาครัฐตลอดระยะเวลา 30 ปี นบัจากปีที่เปิดให้บริการ ซึง่เอกชนจะได้รับผลตอบแทนทางการเงิน ร้อยละ 9 
(ประมาณการรายได้ 30 ปี เป็นเงิน 3,973.26 ล้านบาท) ก าหนดรูปแบบการให้สทิธิในทรัพย์สนิของโครงการแบบ Build – 
Transfer – Operate (BTO) โดยเอกชนจะต้องโอนกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิที่เอกชนเป็นผู้ลงทนุให้กบักรมการขนสง่ทางบกเม่ือ
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนเปิดให้บริการ และกรมการขนสง่ทางบกจะท าหนังสอืรับรองการเร่ิมให้บริการกบัเอกชนเพื่อ
บริหารจดัการและบ ารุงรักษาตลอดระยะเวลาสมัปทาน 
 
13. เร่ือง โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ (โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบดังนี  ้
 1. รับทราบผลการด าเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ และรับทราบการปรับเงื่อนไขคณุสมบัติผู้มีสทิธิเข้าร่วม
โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ โครงการเช่าระยะยาว (Leasehold) 
 2. ให้กระทรวงการคลงัและสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสนิ) ที่เข้าร่วม
โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐเร่งประชาสมัพนัธ์ให้กลุม่เป้าหมายได้รับทราบถึงเงื่อนไขคุณสมบติัผู้มีสทิธิเข้าร่วมโครงการบ้านธ
นารักษ์ประชารัฐ โครงการเช่าระยะยาว (Leasehold) ที่ก าหนดขึน้ใหม่ เพื่อให้กลุม่เป้าหมายมีความสนใจและเข้าร่วมโครงการ
บ้านธนารักษ์ประชารัฐ โครงการเช่าระยะยาว (Leasehold) เพิ่มขึน้ 
 
สาระส าคัญของเร่ือง 
 กระทรวงการคลงั (กค.) รายงานว่า  
 1. ผลการด าเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ มีสาระส าคญั สรุปได้ ดงันี  ้
 1.1 กรณีการปลูกสร้างท่ีอยู่อาศัยใหม่ กรมธนารักษ์ได้เปิดประกวดโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ เพื่อหา
ผู้ประกอบการลงทนุก่อสร้างโครงการ จ านวน 6 แปลง โดยมีผลการประกวดโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ จ านวน 5 
แปลง (แปลง อ.ชร. 31 จงัหวดัเชียงราย ไม่มีผู้ ย่ืนซอง) และมียอดลงทะเบียนจองสิทธิ (เปิดจองตัง้แต่วนัที่ 19 – 31 สงิหาคม 
2559) จ านวนทัง้สิน้ 2,322 ราย และต่อมามีผู้ลงทะเบียนจองสิทธิท่ีน าเอกสารหลักฐานมายื่นขอใช้สิทธิเพียง 406 ราย 
หรือคิดเป็นร้อยละ 17.50 ของจ านวนผู้ ย่ืนจองทัง้หมด 2,322 ราย โดย ธอส. และธนาคารออมสนิแจ้งต่อ กค. ว่า สาเหตทุี่ท าให้ผู้
จองสทิธิไมม่าย่ืนเอกสารหรือไม่สามารถย่ืนเอกสารเพื่อคัดกรองคุณสมบัติได้ เน่ืองจากผู้จองสิทธิส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีหรือเคย
มีกรรมสิทธ์ิบ้านมาแล้ว ซ่ึงไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีก าหนดไว้ว่าต้องไม่เคยมีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยู่
อาศัยมาก่อน  
       นอกจากนัน้ จากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นจองสิทธิ มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียง 388 ราย เนื่องจากสว่นใหญ่เข้าข่าย
เป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยู่อาศัยมาก่อนเช่นกัน จงึไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้และต่อมากรมธนารักษ์ได้พิจารณายกเลิก
การด าเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 2615 เนื่องจากมี
ข้อเสนอแนะเร่ืองที่จอดรถที่อาจส่งผลให้รูปแบบโครงการที่เสนอไว้เปลีย่นแลงไป อีกทัง้ที่ผ่านมามีกระแสคัดค้านโครงการจาก



 

 

 

16 

ประชาชนและชมุชนโดยตลอด โดยคาดว่าจะทวีความรุนแรง และอาจสง่ผลให้การด าเนินงานหยุดชะงกัและเกิดความเสยีหายต่อ
ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี ้กรมธนารักษ์ได้เห็นชอบการปรับลดเนือ้ที่โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐบนที่ดินราช
พัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี พบ. 261 พร้อมทัง้ปรับลดจ านวนบ้านท่ีปลูกสร้าง เนื่องจากเกิดปัญหาข้อพิพาทกบั
เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง 
 
 สรุปสถานะโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ดงันี ้

โครงการ แปลง 
จ านวน 
(หน่วย) 

ผู้ขอใช้
สิทธิ 

ผู้ผ่าน
คุณสมบัต ิ

สถานะปัจจบัุน 

โครงการเช่า
ระยะสัน้ 

กท. 5050 เนือ้
ที่  
3 – 1 – 79 ไร่ 

432 173  
ราย 

173  
ราย 

กรมธนารักษ์ตรวจแบบแปลนก่อสร้างพร้อมผ่าน
รายงานผลกระทบการจราจรและผ่านความ
เห็นชอบการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) 
แล้ว ปัจจบุนัอยู่ระหว่างที่บริษัท อารียาฯ ขอ
อนญุาตปลกูสร้างต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

โครงการเช่า
ระยะยาว 

พบ. 260  
เนือ้ที่  
29 – 3 – 95 ไร่ 

377 30  
ราย 

28  
ราย 

- แปลง พบ. 260 อยู่ระหว่างปรับสภาพพืน้ที่  
- แปลง พบ. 261 เจ้าพนกังานท้องถ่ินอนุญาต
ก่อสร้างแล้วโดยบริษัท กลอร่ีฯ ได้ด าเนินการ
ก่อสร้างบ้านที่พักอาศยัในเฟส 1 จ านวน 43 หลงั 
แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างด าเนินการในเฟส 2 
จ านวน 100 หลงั (สว่นที่เหลอืจ านวน 120 หลงั 
จะด าเนินการในเฟส 3 ต่อไป) 

พบ. 261  
เนือ้ที่  
21 – 0 – 11 ไร่ 

263 67  
ราย 

61  
ราย 

รวม 1,072 270 ราย 262 ราย  
 
 1.2 กรณีการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนท่ีดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ได้ประสานกบั ธอส. และธนาคาร
ออมสนิ ในเขตพืน้ที่เพื่อเร่ิมด าเนินโครงการ โดยประชาสมัพนัธ์โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐผ่านสือ่ท้องถ่ินและท าหนงัสอืแจ้ง
เวียนให้ผู้ เช่าที่ราชพสัดไุด้รับทราบข้อมลูเพื่อขอรับสทิธิการเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้เช่า
ส าหรับใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอกู้เงนิแล้ว จ านวน 267 ราย วงเงนิ 149.116 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ธกส. จ านวน 
107 ราย วงเงิน 83.806 ล้านบาท (2) ธนาคารออมสนิ จ านวน 160 ราย วงเงิน 65.310 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วนัที่  13 ธันวาคม 
2561) 
 2. ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (3 มกราคม 2561) เห็นชอบกรอบด าเนินการโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ซึง่
การด าเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐมีวัตถปุระสงค์ที่ต้องการสนบัสนนุให้ประชาชนมีความมัน่คงด้านที่อยู่อาศัยเพื่อ
ตอบสนองนโยบายเช่นเดียวกนักบัโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ประกอบกับปัจจบัุนการด าเนินโครงการบ้านธนารักษ์
ประชารัฐ โครงการเช่าระยะยาว (Leasehold) บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พบ. 260 และ พบ. 261 ยังมี
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เต็มจ านวนตามท่ีก าหนดไว้ ดงันัน้ เพื่อให้การด าเนินโครงการบ้านธนารักษ์บรรลุตามวัตถปุระสงค์
ที่วางไว้และเป็นไปในแนวทางเดียวกับการด าเนินโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ตลอดจนเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกที่
หลากหลายให้กับประชาชน กค. จึงขอปรับเงื่อนไขคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ โครงการ
เช่าระยะยาว (Leasehold) จากเดิม เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ปัจจบุนัไม่มีกรรมสทิธ์ิในที่อยู่อาศยั เป็น (1) ประชาชนผู้
ได้รับสทิธิในบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ  
(2) ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน (Gross Income) และ (3) ประชาชนทัว่ไป โดยให้พิจารณาสทิธิ
ผู้ เข้าร่วมโครงการแก่ผู้ที่มีคณุสมบติัตามล าดบัก่อนหลงั ทัง้นี ้ไม่บังคบัใช้กบัผู้ที่ขอเข้าร่วมโครงการก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะ
เห็นชอบตามที่เสนอนี ้
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14. เร่ือง  โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น า้  115 เควี  เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะส
มุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติัและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.)  เสนอ  ดงันี ้    1. 
อนมุติัให้การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค (กฟภ.) ด าเนินโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น า้ 115 เคว ี 
เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยงัเกาะสมุย จังหวดัสรุาษฎร์ธานี  ในวงเงินลงทนุรวมทัง้สิน้ 2,130 ล้านบาท 
โดยใช้เงินกู้ในประเทศ จ านวน 1,597 ล้านบาท และเงินรายได้ กฟภ. จ านวน 533 ล้านบาท  
 2. เห็นชอบให้ กฟภ. กู้ เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน 1,597 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินลงทนุของโครงการดงักลา่ว โดย 
กฟภ. จะทยอยด าเนินการกู้ เงินตามความจ าเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ  
 3. ขอผ่อนผนัการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 3 มีนาคม 2535 เร่ือง แผนแม่บทการจัดการปะการังของ
ประเทศ ในการด าเนินโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น า้ 115 เคว ีเพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยงัเกาะสมยุ  
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  โดย กฟภ. จะด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม  และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
 
สาระส าคัญของเร่ือง  
 โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น า้ 115 เคว ีเพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยงัเกาะสมยุ จังหวดัสุ
ราษฎร์ธานี  มีวตัถปุระสงค์เพื่อทดแทนการจ่ายไฟของสายเคเบิลใต้น า้ระบบ 33 เควี  ที่มีอายุการใช้งานครบ 30 ปี ในปี 2560 
และสายเคเบิลใต้น า้ระบบ 115 เคว ีชนิด Oil Filled ที่ช ารุด เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้ รวมทัง้เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถและความมัน่คงในการจ่ายไฟฟ้าในพืน้ที่เกาะสมุย  เกาะพะงนั  และเกาะเต่า เพื่อลดความเสียหายเนื่องจาก
ไฟฟ้าดบั  ทัง้นี ้โครงการมีระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี  (2562-2563) วงเงินลงทนุรวม 2,130 ล้านบาท 
 
15. เร่ือง โครงการเพื่อการพัฒนาปี 2561 ของการประปาส่วนภูมิภาค 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดงันี ้  
 1. เห็นชอบในหลกัการโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาสว่นภูมิภาคสาขาพนมสารคาม – บางคล้า – (แปลง
ยาว) – (คลองนา) – (เทพราช) (รองรับโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก) และโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ อ าเภอเวียงเชียงของ  จงัหวดัเชียงราย  (รองรับการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ) ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ  ส าหรับงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของส านกังบประมาณ  และในสว่นของเงินกู้ ในประเทศ ให้
ด าเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลงั (ตามหนงัสอืกระทรวงการคลงั  ที่ กค 0907/17875 ลงวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2561)  
 2. ให้กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาสว่นภูมิภาค รับความเห็นของกระทรวงการคลงั (หนงัสอืกระทรวงการคลงั ที่ 
กค 0907/17875 ลงวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2561) และสภาพฒันาการเศรฐกิจและสงัคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
   
สาระส าคัญของเร่ือง   
 กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาสว่นภูมิภาคเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาค
ด าเนินโครงการเพื่อการพฒันาปี 2561 ของการประปาสว่นภูมิภาค จ านวน 2 โครงการ ได้แก่  
(1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพนมสารคาม  - บางคล้า – (แปลงยาว) – (คลองนา) – (เทพราช) (รองรับโครงการ
พฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก) และ (2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเวียงเชียงของ อ าเภอเวียงเชียงของ 
จงัหวดัเชียงราย (รองรับการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ) โดยที่โครงการฯ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม เป็นโครงการ
ที่อยู่ภายใต้แผนภาพรวมเพื่อการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 – 2565) ซึง่คณะกรรมการนโยบายการ
พฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกมีมติเห็นชอบแผนดงักลา่วแล้วในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพฒันา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก  ครัง้ที่ 1/2560 และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชมุดังกลา่วด้วยแล้วเมื่อวนัที่ 6 
มิถนุายน 2560  
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สว่นโครงการฯ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ เป็นโครงการที่อยู่ในพืน้ที่เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
จงัหวดัเชียงราย  
 
16. เร่ือง  ขอความเห็นชอบการด าเนินงานโครงการศูนย์การเรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาล ช่วงที่ 3 ระยะ 5 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมติัตามที่กระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดงันี ้ 
 1. เห็นชอบโครงการต่อเนื่องจากเดิม “โครงการศนูย์การเรียนส าหรับเด็กเจ็บป่วยเรือ้รังในโรงพยาบาล” โดยเปลีย่นชื่อ
เป็น “โครงการศนูย์การเรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาล” ด าเนินการในช่วงที่ 3 ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566)  
 2. อนมุติักรอบแผนการขยายศนูย์การเรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาล และกรอบอตัราก าลงัการจ้างครูอตัราจ้าง 99 ศนูย์ 
77 จงัหวดั  297 คน  
 ส าหรับ กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน 297,148,480 บาท นัน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ตัง้งบประมาณรองรับ
ไว้แล้ว จ านวน 28,031,500 บาท ซึง่หากไม่เพียงพอ ขอให้กระทรวงศกึษาธิการปรับแผนการปฏิบติังานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อด าเนินการภายใต้มาตรการด้านงบประมาณเพื่อขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ตามนยัมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 13 ธันวาคม 2561 ในโอกาสแรกด้วย ส าหรับภาระค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป  ให้กระทรวงศึกษาธิการจดัท า
แผนการปฏิบติังานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ตามนยัพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามความเห็นของส านกังบประมาณ  
 
สาระส าคัญของเร่ือง  
 1. โครงการศนูย์การเรียนส าหรับเด็กเจ็บป่วยเรือ้รังในโรงพยาบาล ช่วงที ่2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561) ตามนยัมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 24 กนัยายน 2561 ได้ด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว โดยมีการจดัตัง้ศนูย์การเรียนฯ จ านวน 53 ศนูย์การเรียน ใน 
45 จงัหวดั เข้าร่วมเป็นศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุารี รวม 48 ศนูย์การเรียน และมีเด็กเจ็บป่วยเรือ้รังได้รับโอกาสทางการศกึษาเฉลีย่ปีละ 37,558 คน เดือนละ 
3,130 คน  ในจ านวนนีส้ามารถเข้ารับการศกึษาในระบบ/เรียนในสถาบนัศกึษาเดิมได้ร้อยละ 77.6  
 2. เพื่อให้สามารถด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศกึษาธิการ จงึเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการ
ด าเนินงานโครงการต่อเนื่องในช่วงที่ 3 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2566) โดยมีเป้าหมายให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสขุภาพในวยั
เรียนที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาลและเป็นอปุสรรคต่อการศกึษาทัว่ประเทศ ได้รับบริการจากศนูย์การ
เรียนฯ จ านวนไม่ต ่ากว่า 50,000 คนต่อปี โดยจะจดัตัง้ศนูย์การเรียนฯ ทัว่ประเทศให้ครบทกุจงัหวดั จ านวน 99 ศนูย์การเรียน และ
มีครูผู้สอน (อตัราจ้าง) รวมทัง้สิน้ 297 คน รวมทัง้จดัหาวัสด ุสือ่ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ในการด าเนินงานที่เพียงพอและมีประสทิธิภาพ  
 นอกจากนี ้เห็นควรให้มีการเปลีย่นชื่อเดิม “โครงการศนูย์การเรียนส าหรับเด็กเจ็บป่วยเรือ้รังในโรงพยาบาล” เป็น 
“โครงการศนูย์การเรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาล”  
 จากการด าเนินโครงการศนูย์การเรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาลดังกลา่ว จะท าให้เด็กเจ็บป่วยเรือ้รังในโรงพยาบาลได้รับ
บริการทางการศกึษาขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถงึในรูปแบบที่เหมาะสม ไม่เกิดความท้อแท้ และไม่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคนั  มี
สขุภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี อยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ สามารถช่วยเหลอืตวัเองได้ รวมทัง้เป็นการประหยัดงบประมาณของ
รัฐอีกทางหนึง่ (เด็กเจ็บป่วยเรือ้รังในโรงพยาบาลไม่ต้องเรียนซ า้ชัน้)  
 
17. เร่ือง ขออนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ปี 2560 เพิ่มเติม  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติัตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ขยายกรอบวงเงนิช่วยเหลอืเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากอทุกภัยภาคใต้ปี 2560 เพิ่มเติม จากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวนัที่ 17 กรกฎาคม 2561 อนมุติังบกลาง รายการ
เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น กรอบวงเงิน 3,136,.735 ล้านบาท เป็น 3,211.048 ล้านบาท เพิ่มเติมอีก 74.313 ล้าน
บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉกุเฉินหรือ
จ าเป็น ที่กระทรวงการคลงั  (กค.) อนมุติัให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถงึวนัท าการสดุท้ายของเดือนมีนาคม 2562 เพื่อ
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ช่วยเหลอืเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอทุกภัยภาคใต้ปี 2560 ครัวเรือนละ 3,000 บาท รวมทัง้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เร่งรัดการขอรับการจัดสรรงบประมาณ และประสานงานกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อเร่งรัดการโอนเงิน
ให้เกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลอืโดยเร็ว ตามความเห็นส านกังบประมาณ 
 
18. เร่ือง การกู้ยืมเงนิโดยการออกพันธบัตรเพ่ือปรับโครงสร้างหนีข้องส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครัง้ที่ 1  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการให้ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบ้าน 
(องค์การมหาชน) (สพพ.)  ด าเนินการกู้ ยืมเงินโดยการออกพนัธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนีข้อง สพพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ครัง้ที่ 1 ในกรอบวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ โดยให้ สพพ. ด าเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องก่อนด าเนินการออกพนัธบตัรต่อไป  
 
19. เร่ือง การก าหนดราคาอ้อยขัน้ต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน า้ตาลทรายขัน้ต้น ฤดูการผลิตปี 
2561/2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการก าหนดราคาอ้อยขัน้ต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน า้ตาลทราย
ขัน้ต้น ฤดกูารผลติปี 2561/2562 ในอตัราอ้อยตนัละ 700.00 บาท ณ ระดบัความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส หรือเท่ากบัร้อยละ 97.29 
ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทัว่ประเทศที่ 719.47 บาทต่อตนัอ้อย  และก าหนดอตัราขึน้/ลง ของราคาอ้อยเท่ากบั 42.00 บาท 
ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน า้ตาลทรายขัน้ต้น ฤดูการผลติ ปี 2561/2562 เท่ากบั 300.00 บาท
ต่อตนัอ้อย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ 
 
 
20. เร่ือง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พืน้ที่ลุ่มน า้ชัน้ที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่ของบริษัท ศิลาอารี จ ากัด และห้างหุ้นส่วน
จ ากัด วังศิลา ที่จหังวัดนครศรีธรรมราช  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติัตามที่กระทรวงอตุสาหกรรม (อก.) เสนอดงันี  ้
  1. อนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พืน้ที่ลุ่มน า้ชัน้ที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนูเพื่อ
อตุสาหกรรมก่อสร้าง ตามค าขอประทานบตัรที่ 6/2557 ของบริษัท ศิลาอารี จ ากัด (บจก. ศิลาอารี) ตามที่มติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันที่ 7 พฤศจกิายน 2532 
  2. อนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พืน้ที่ลุ่มน า้ชัน้ที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนูเพื่อ
อตุสาหกรรมก่อสร้าง ตามค าขอประทานบตัรที่ 7/2557 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด วังศิลา (หจก. วังศิลา) ตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันที่ 7 พฤศจกิายน 2532  
  และให้กระทรวงอตุสาหกรรม (กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่) รับความเห็นของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสขุ ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และส านักงาน
ทรัพยากรน า้แห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการทรัพยากรน า้แห่งชาติ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
และให้รับความเห็นของคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติเก่ียวกับการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิง่แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครัดไปด าเนินการต่อไปด้วย 
  ทัง้นี ้ให้กระทรวงอตุสาหกรรม (กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่) ก ากบัให้บริษัท  
ศิลาอารี จ ากัด และห้างหุ้นสว่นวังศิลา ด าเนินการให้เป็นไปอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ตามขัน้ตอนของกฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวข้องต่อไปด้วย 
 
21. เร่ือง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ 
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอดงันี ้

 1. รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานสรุปผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 
  2. ให้หวัหน้าสว่นราชการให้ความส าคญักบัการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐและน าผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันาตนเองด้านคณุธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ให้ความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานที่ก ากบัดแูลการปฏิบติัราชการของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการด าเนินการต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  3. ให้หน่วยงานที่ก ากบัดแูลการปฏิบติัราชการของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
   3.1 ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ส านกังาน ป.ป.ช.) 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านกังาน ป.ป.ท.) ส านกังานคณะกรรมการอดุมศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินด าเนินการ ดงันี  ้
    3.1.1 ด้านก ากบัดแูลการประเมิน 
            ก ากบัติดตามการประเมิน (Monitoring) การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานภายใต้
ก ากบัดแูลของแต่ละหน่วยงาน รวมไปถงึการผลกัดนัให้หน่วยงานภายใต้ก ากบัดแูลให้ความร่วมมือและด าเนินการให้เป็นไปตาม
แนวทางการประเมินที่ก าหนด 
    3.1.2 ด้านสง่เสริมการยกระดบัผลการประเมิน 
            1) น าผลการประเมินไปพิจารณาก าหนดมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมให้
หน่วยงานภายใต้ก ากบัดแูลมีการปรับปรุงแก้ไขและพฒันาตนเองเพื่อให้มีการยกระดบัผลการประเมินให้สงูขึน้  
            2) ก ากบัติดตามการด าเนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพฒันาตนเองของหน่วยงาน
ภายใต้ก ากบัดแูล 
   3.2 ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านกังาน ก.พ.) มีบทบาทหน้าที่ในการสง่เสริมการ
ยกระดบัผลการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลและด้านอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
   3.3 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.) มีบทบาทหน้าที่ในการให้
ข้อเสนอแนะด้านส่งเสริมการยกระดับผลการประเมิน โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐควบคู่กบัการจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการ 
   ทัง้นี ้หากมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการใด ๆ ให้ด าเนินการปรับเปลีย่น
งบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการด าเนินการไปพลางก่อน และให้จดัท าค าขอจดัตัง้
งบประมาณแบบบรูณาการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
โดยให้ส านกังบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินการเนื่องจากเป็นนโยบายที่ส าคัญของ
รัฐบาล 
  และขอความร่วมมือส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสขุ ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านกังานสภา
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการในสว่นที่เก่ียวข้องต่อไป  
 
22. เร่ือง รายงานผลการจดัอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business 2019 และ
การขับเคลื่อนการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการจัดอนัดบัความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก 
Doing Business 2019 (พ.ศ. 2562) และการขบัเคลือ่นการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 รวมทัง้มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ส านกังาน ก.พ.ร. เสนอ ทัง้นี ้ให้ส านกังาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  1. รายงานผลการจดัอนัดบัความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business 2019 
(พ.ศ. 2562) ได้จดัให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจเป็นอนัดบัที่ 27 จาก 190 ประเทศทั่วโลก 
จดัเป็นอนัดบัที่ 3 ของอาเซียน รองจากสงิคโปร์ (อนัดบั 2) และมาเลเซีย (อนัดบัที่ 15) ซึง่ถงึแม้ว่าอนัดบัของประเทศไทยปรับ
ลดลงจากปีก่อน 1 อนัดบั แต่ประเทศไทยมีค่าคะแนนความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business Score : 
EODB Score) รวมทกุด้านเท่ากบั 78.45 คะแนน ซึง่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อนที่ได้คะแนนเท่ากบั 77.44 คะแนน และได้รับ
คะแนนดีขึน้ในเกือบทกุด้าน (ได้รับคะแนนดีขึน้ใน 9 ด้าน จากทัง้หมด 10 ด้าน) โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน 4 ด้านหลกัที่ประเทศไทย
ได้มกีารปฏิรูปเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ (1) ด้านการขอใช้ไฟฟ้าซึง่ได้รับคะแนนสงูถึง 98.57 คะแนน 
(จากเดิม 90.45 คะแนน) และได้รับการจัดอนัดบัดีขึน้เป็นอนัดบัที่ 6 จาก 190 ประเทศทั่วโลก (จากเดิมอยู่อนัดบัที่ 13)   (2) ด้าน
เร่ิมต้นธุรกิจที่ได้ปรับปรุงค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบการมีต้นทนุในการเร่ิมต้นธุรกิจลดลง (3) ด้านการช าระภาษี ที่ได้ปรับปรุงการ
ด าเนินงานเพื่อลดระยะเวลาในการย่ืนภาษีนิติบคุคล และ (4) ด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่ได้ปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อลด
ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารสง่ออก 
  2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา มีผลการขบัเคลือ่นการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจที่
ส าคัญ เช่น (1) การสร้างการรับรู้ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกบังานบริการภาครัฐที่ได้รับการพฒันาเพื่อการ
ยกระดบัประสทิธิภาพในการให้บริการและเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (โดยส านกังาน ก.พ.ร. ร่วมกบัสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย) และ (2) การลงนามบนัทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลหลกัประกนัทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ (ข้อมลูสงัหาริมทรัพย์) ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม 
และส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) เพื่ออ านวยความสะดวกในการจดัท าฐานข้อมลูและตรวจสอบหลกัประกนั
การช าระหนีท้ี่ครบถ้วน ทนัสมัยอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการได้รับสินเชื่อ 
  3. เพื่อให้ประเทศไทยมีผลการจดัอนัดบัความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจ ในรอบต่อไป (Doing Business 
2020) ดีขึน้ ส านกังาน ก.พ.ร. จงึได้รวบรวมแผนการด าเนินงานในการขบัเคลือ่นการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวม 13 หน่วยงาน และขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีความเห็นเพิ่มเติมและเสนอขอปรับแผนดงักลา่วใน
บางสว่นให้สอดคล้องกบัข้อเท็จจริง โดยแผนการด าเนินการฯ หน่วยงานรับผิดชอบและความเห็นของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สรุปได้ 
ดงันี ้
   3.1 ด้านการเร่ิมต้นธุรกิจ : พฒันา ปรับปรุง และสร้างการรับรู้ เก่ียวกบัระบบการจดทะเบียนนิติ
บคุคลทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e - Registration) โดยกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลงั และกระทรวงแรงงาน) 
   3.2 ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง : พฒันาระบบย่ืนขออนุญาตก่อสร้างการควบคมุการก่อสร้างอาคาร
และการติดตัง้ประปา [โดยกระทรวงมหาดไทย และส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน)] 
   3.3 ด้านการขอใช้ไฟฟ้า : ปรับปรุงอตัราค่าบริการการขอใช้ไฟฟ้า (โดยกระทรวงมหาดไทย)  
   3.4 ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สนิ : เชื่อมโยงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning Layer) และผงั
เมืองในพืน้ที่ทัว่ประเทศไทย (โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์) 
   3.5 ด้านการได้รับสนิเชื่อ : พฒันาระบบข้อมลูหลกัประกนัทางธุรกิจทางอิเลก็ทรอนิกส์ และสง่เสริม
การเข้าถึงสนิเชื่อของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [โดยกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงมหาดไทย ส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และธนาคารแห่งประเทศไทย] โดยกระทรวงคมนาคมมี
ความเห็นเพิ่มเติมว่า ในการพฒันาระบบเชื่อมโยงข้อมลูในล าดบัถัดไป เห็นควรที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องพิจารณาประเภทของ
ข้อมลูที่สามารถเปิดเผยได้โดยชอบด้วยกฎหมายร่วมกนั และขยายไปยงัหน่วยงานอื่น ๆ รวมทัง้ภาคเอกชนต่อไป อย่างไรก็ตาม 
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ธนาคารแห่งประเทศไทยขอตดัเร่ืองการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านธุรกิจค้าปลกีออกจากแผนการด าเนินการฯ ที่ส านกังาน ก.พ.ร. เสนอ 
เนื่องจากส านกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีแผนการด าเนินงานในเร่ืองดงักลา่วอยู่แล้ว 
   3.6 ด้านการคุ้มครองผู้ลงทนุเสยีงข้างน้อย : ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
เพื่อยกระดบัการคุ้มครองผู้ลงทนุเสยีงข้างน้อย และเพื่อลดภาระต้นทนุในการประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน  
(โดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์) โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ขอปรับปรุงรายละเอียดของแผนการด าเนินการฯ ให้เป็นปัจจบุนั กลา่วคือ เสนอให้เพิ่มกระทรวง
พาณิชย์ร่วมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในสว่นที่เก่ียวข้องกบับริษัทจ ากัด  
   5.7 ด้านการช าระภาษี : ผลกัดนัการช าระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ และการพฒันาช่องทางการช าระ
เงินสมทบให้แก่กองทนุประกนัสงัคมและกองทนุเงินทดแทน (โดยกระทรวงการคลงัและกระทรวงแรงงาน) โดยกระทรวงแรงงานขอ
ปรับถ้อยค าให้เข้าใจง่ายย่ิงขึน้ 
   3.8 ด้านการค้าระหว่างประเทศ : พฒันาระบบศุลกากรล่วงหน้า ระบบการขนสง่ทางน า้ และระบบ
คลงัข้อมูลทางการค้าของไทย (โดยกระทรวงการคลงั กระทรวงคมนาคม และกระทรวงพาณิชย์)  
   3.9 ด้านการบังคบัให้เป็นไปตามข้อตกลง : พฒันาระบบอิเลก็ทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องกบัศาล (โดย
ส านกังานศาลยุติธรรม) 
   3.10 ด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย : พฒันาเจ้าหน้าที่กรมบงัคับคดี/เจ้าพนกังานพิทักษ์ทรัพย์ 
ระบบการย่ืนค าร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบข้อมูลบคุคลล้มละลายทจุริต ตลอดจนแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้อง (โดยกระทรวง
ยติุธรรม) 
 
23. เร่ือง การด าเนินการตามมาตรการเร่งด่วนช่ัวคราว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเลเพิ่มเติม 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุัติในหลกัการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดงันี ้
                    1. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยใช้อ านาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญัติคนเข้าเมือง  
พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจกัรเป็นการ
เฉพาะส าหรับคนต่างด้าวสญัชาติกัมพชูา ลาว และเมียนมา สามารถมาย่ืนค าขอรับหนงัสอืคนประจ าเรือ 
เพื่ออยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวและท างานกบันายจ้างในกิจการประมงทะเล ให้ครอบคลมุคนต่างด้าวที่ 
เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจกัร ภายหลงัวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ถงึวนัที่ 31 มีนาคม 2562 และ 
ขยายระยะเวลาการด าเนินการขอหนงัสอืคนประจ าเรือ จดัท าทะเบียนประวติั หรือบตัรประจ าตวัตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎร ออกไปถงึวนัที่ 31 มีนาคม 2562 
                    2. ขยายระยะเวลาเปิดศนูย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อจดัท าทะเบียนประวติัและออกหนงัสอืคนประจ าเรือ ออกไป
จนถงึวนัที่ 31 มีนาคม 2562 
                    3. ให้กระทรวงการต่างประเทศ มอบอ านาจในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชัว่คราว (Non - Immigrant) รหสั L – 
A ให้กบัส านกังานตรวจคนเข้าเมือง ในการด าเนินการตรวจลงตราให้กบัแรงงานต่างด้าวที่ถือหนงัสอืเดินทาง เอกสารใช้แทน
หนงัสอืเดินทาง หรือหนงัสอืรับรองสถานะบคุคล ที่ได้รับหนงัสอืคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

สาระส าคัญ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า 

                    1. ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจกัรเป็นการเฉพาะ
ส าหรับคนต่างด้าวสญัชาติกมัพชูา ลาว และเมียนมา สามารถมาย่ืนค าขอรับหนังสอืคนประจ าเรือ เพื่ออยู่ในราชอาณาจกัรเป็น
การชั่วคราว และท างานกบันายจ้างในกิจการประมงทะเล ลงวนัที่ 3 ธันวาคม 2561 ก าหนดให้คนต่างด้าวซึง่มีอายตุัง้แต่ 18 ปี
บริบรูณ์ขึน้ไป ที่ถือหนงัสอืเดินทางเอกสารใช้แทนหนงัสอืเดินทาง หรือหนงัสอืรับรองสถานะบคุคล ที่ยงัไม่หมดอาย ุและเข้ามาอยู่
ในราชอาณาจกัรก่อนหรือในวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สามารถมาย่ืนค าขอรับหนงัสอืคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประมง เพื่อรับอนญุาตให้อยู่ในราชอาณาจกัรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และรับอนญุาตให้ท างานกบันายจ้างในกิจการ
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ประมงทะเล ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พร้อมทัง้จัดท าทะเบียนประวติัหรือบตัรประจ าตวั
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ระหว่างวนัที่ 3 ธันวาคม 2561 ถงึวนัที่ 31 มกราคม 2562 
                    2. ในการด าเนินการเปิดให้มีการขึน้ทะเบียนคนต่างด้าวเพื่อท างานในกิจการประมงทะเล ตัง้แต่วนัที่ 3 ธันวาคม 
2561 ถงึวนัที่ 4 มกราคม 2562 ปรากฏว่ามีคนต่างด้าวมาขอรับหนงัสอืคนประจ าเรือ เพียงจ านวน 1,813 คน ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการแรงงานของนายจ้างที่ประกอบกิจการประมงทะเลอีกไม่ต ่ากว่า 23,000 คน 
 
24. เร่ือง ขอเข้าใช้ประโยชน์พืน้ที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนหนองจกิ ท้องที่ต าบลตุยง อ าเภอหนองจกิ 
จงัหวัดปัตตานี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติั ดังนี ้
  1. อนมุติัให้กระทรวงศกึษาธิการได้รับการยกเว้นการปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 22 สงิหาคม 2543 
(เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เร่ือง การแก้ไขปัญหาการจดัการพืน้ที่ป่าชายเลน) และเมื่อวนัที่ 17 ตุลาคม 2543 
(เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครัง้ที่ 3/2543 เร่ือง การแก้ไขปัญหาการจัดการพืน้ที่ป่าชายเลน) เพื่อเข้าใช้
ประโยชน์พืน้ที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนหนองจิกท้องที่ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก จงัหวัดปัตตานี จ านวน เนือ้ที่ 9 ไร่ 2 
งาน 12 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ตัง้โรงเรียนบ้านปากบางตาวา จงัหวดัปัตตานี โดยให้กระทรวงศกึษาธิการ (ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน) ด าเนินการให้เป็นไปตามขัน้ตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัดต่อไป 
  2. ส าหรับค่าใช้จ่ายเพื่อปลกูและบ ารุงชายเลนทดแทนจ านวน 2,323,414 บาท ให้กระทรวงศกึษาธิการ 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน) ด าเนินการโดยปรับแผนการปฏิบติังานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขัน้ตอนต่อไป ตามความเห็นของส านกังบประมาณ 
  3. ให้กระทรวงศกึษาธิการรับความเห็นของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติไป
พิจารณาด าเนินการในสว่นที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
ต่างประเทศ 
 
25. เร่ือง  การเสนอเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครัง้ที่ 14 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสมัพนัธ์) เสนอ ดงันี ้
                   1. เห็นชอบต่อเอกสารจากการประชมุรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครัง้ที่ 14 จ านวน 4 ฉบบั ได้แก่ (1) แผนแม่บทการ
สือ่สารอาเซียน ระยะที่ 2 (2) ค่านิยมหลกัของอาเซียนในการรู้เท่าทนัสือ่ดิจิทัล (3) กรอบความร่วมมือว่าด้วยการร่วมผลติสือ่โสต
ทศัน์อาเซียน และ (4) การทบทวนคณุลกัษณะเทคนิคของเคร่ืองรับ (ถอดรหสั) สญัญาณโทรทศัน์ระบบดิจิทัล DVB – T2 (IRD) 
                   2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารตามข้อ 1 ในการ
ประชมุคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครัง้ที่ 22 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยกรมประชาสมัพนัธ์จะประสานกระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) เพื่อแจ้งยืนยนัความเห็นชอบของไทยต่อสงิคโปร์ในฐานะประธานคณะมนตรีประสานงานอาเซียนอย่างเป็น
ทางการต่อไป 
                   ทัง้นี ้หากมีการปรับเปลีย่นถ้อยค าของเอกสารทัง้ 4 ฉบบัดงักลา่วที่ไม่สง่ผลกระทบต่อสาระส าคัญ หรือที่ไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทยให้ส านกันายกรัฐมนตรี (กรมประชาสมัพนัธ์) สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครัง้ 
(กต. แจ้งว่ามีการรับรองแผนแม่บทการสือ่สารอาเซียน ระยะที่ 2 แล้ว ในที่ประชมุคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครัง้ที่ 22 เมื่อ
วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐสงิคโปร์) 
                   สาระส าคัญของเอกสารจากการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครัง้ที่ 14 จ านวน 4 ฉบบั  
สรุปได้ ดงันี ้
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                   1. แผนแม่บทการสื่อสารอาเซียน ระยะที่ 2 เป็นกรอบและแนวทางเพื่อการสือ่สารประชาสมัพนัธ์กบั
กลุม่เป้าหมายหลกั (ประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียน สตรีและเยาวชน ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ ภาคประชาชนสงัคม ผู้น าทาง
ความคิด สือ่ และกลุม่ผู้ รับสารในต่างประเทศ) ในประเด็นเก่ียวกบัอาเซียนในการพฒันาและวิสยัทศัน์ของประชาคมอาเซียน 
รวมถึงเป็นแนวทางในการพฒันาแผน กลยทุธ์การสือ่สารและการด าเนินงานการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ของแต่ละประเทศสมาชิก
อาเซียน เพื่อผลกัดนัวิสยัทศัน์ประชาคมอาเซียน 2025 ให้บรรลผุลส าเร็จ คือ “อาเซียน:ประชาคมแห่งโอกาสส าหรับทกุคน” 
                   2. ค่านิยมหลักของอาเซียนในการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล เป็นแนวทางให้ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไป
ปฏิบติัและให้ความรู้แก่ประชาชนในอาเซียน เพื่อให้สามารถใช้สือ่ดิจิทลัอย่างปลอดภัยและความรับผิดชอบ 
                   3. กรอบความร่วมมือว่าด้วยการร่วมผลิตสื่อโสตทัศน์อาเซียน  มีเป้าหมายเพื่อสง่เสริมความร่วมมือและการ
อ านวยความสะดวกในการร่วมผลติระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถงึสง่เสริมเผยแพร่เอกลกัษณ์ของอาเซียนสู่สายตา
พลเมืองอาเซียนและประชาคมโลก 
                   4. การทบทวนคุณลักษณะเทคนิคของเคร่ืองรับ (ถอดรหัส) สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจทิัล DVB-T2 
(IRD) ได้ก าหนดคณุลกัษณะเทคนิคของเคร่ืองรับ (ถอดรหสั) สญัญาณโทรทศัน์ระบบดิจิทัล DVB – T2 (IRD)  
ที่สามารถน ามาใช้งานในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถรับชมช่องรายการ  
Free – to – air (FTA) บนอปุกรณ์มือถือหรืออปุกรณ์พกพาได้ ผ่านการรับสญัญาณภาคพืน้ดิน รวมถงึเพื่อเตรียมการให้รัฐบาล
สามารถสง่ข่าวสาร ข้อมลู ไปยงัพลเมืองของอาเซียนได้ทกุที่ทุกเวลา  
 
26. ร่ือง  การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดือนแดงระหว่าง
ประเทศ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบนัทกึความเข้าใจระหว่างอาเซียนกบัสหพนัธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ (International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies : IFRC) และเห็นชอบให้
เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างบนัทกึความเข้าใจฯ ร่วมกบัเลขาธิการ IFRC เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตาม
ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจดัการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินซึง่เป็นพนักรณีที่ประเทศไทยได้ลงนามรับรองไว้
แล้วเมื่อปี พ.ศ. 2548 ทัง้นี ้หากมีการแก้ไขโดยไม่กระทบสาระส าคัญ ให้กระทรวงมหาดไทยสามารถด าเนินการต่อไปได้ ตามที่
กระทรวงมหาดไทย เสนอ (ก าหนดการลงนามในบนัทึกความเข้าใจฯ ภายในเดือนมีนาคม 2562 ณ ส านกัเลขาธิการอาเซียน กรุง
จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย) 
                   ทัง้นี ้ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดือนแดงระหว่าง
ประเทศ (International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies : IFRC)  
มีวตัถปุระสงค์ เพื่อก าหนดขอบเขตและพืน้ที่หลกัของความร่วมมือระหว่าง IFRC กบัอาเซียนในเร่ืองที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกนัเพื่อ
สนบัสนนุการสร้างความเข้มแข็งและการปรับตวัของชมุชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านการจดัการภัยพิบติั โดยมีความสอดรับ
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ การจัดล าดบัความส าคัญ และทรัพยากรของประเทศตนเอง 
  
27. เร่ือง  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. 2562 – 2566 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติัและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เสนอ ดงันี ้
                   1. อนมุติัให้ราชอาณาจักรไทยสมคัรเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการมรดกโลกในการประชมุสมชัชารัฐภาคีแห่ง
อนสุญัญาคุ้มครองมรดกโลกสมยัสามญั ครัง้ที่ 22 วาระปี พ.ศ. 2562 – 2566 
                   2. เห็นชอบให้นายสหีศักด์ิ พวงเกตแุก้ว อดีตเอกอคัรราชทตูไทยประจ ากรุงปารีสเป็นหวัหน้าคณะผู้แทนไทยในการ
สมคัรคดัเลอืกเป็นกรรมการในคณะกรรมการมรดกโลกในการประชมุสมชัชารัฐภาคีแห่งอนสุญัญาคุ้มครองมรดกโลกสมยัสามัญ 
ครัง้ที่ 22 วาระปี พ.ศ. 2562 – 2566 โดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ด าเนินการขอเสยีงและแลกเสียง สนบัสนนุ
กบัรัฐภาคีสมาชิกอนุสญัญาคุ้มครองมรดกโลก และการไขว้เสียงกับอนสุญัญาอื่น ๆ 
                   3. เห็นชอบให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนสุญัญาคุ้มครองมรดกโลก ด าเนินการจัดตัง้คณะท างานในการ
รณรงค์สมคัรเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการมรดกโลก ในการประชมุสมัชชารัฐภาคีแห่งอนสุญัญาคุ้มครองมรดกโลก ครัง้ที่ 22 
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วาระปี พ.ศ. 2562 – 2566 โดยมอบหมายให้ส านกังบประมาณ (สงป.) จดัสรรงบประมาณสนบัสนนุให้กบัหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
การด าเนินงานเพื่อสนบัสนนุการสมคัรเข้ารับการคดัเลอืกเป็นคณะกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. 2562 – 2566 ให้แก่ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสญัญาคุ้มครองมรดกโลก (National 
Focal Point) และ กต. เพื่อใช้ในกิจกรรมการรณรงค์สมคัรเข้ารับการคดัเลอืกและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ก าหนดการคดัเลอืก
เป็นกรรมการมรดกโลกจะจดัขึน้ในการประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนสุญัญาคุ้มครองมรดกโลกสมยัสามญั ครัง้ที่ 22 วาระปี พ.ศ. 
2562 – 2566 ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝร่ังเศส ทัง้นี ้ราชอาณาจกัรไทยต้องด าเนินการหาเสยีง
เลอืกตัง้ ตัง้แต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป) 
                   สาระส าคัญของเร่ือง 
                   คณะกรรมการมรดกโลก (World Heritage Committee) ท าหน้าที่พิจารณาในการจดัสรรความช่วยเหลอืทางการเงิน
ตามค าขอจากรัฐภาคี เพื่อดแูลแหลง่วฒันธรรมและธรรมชาติที่มีความส าคญัระดบัโลกและพิจารณาคณุสมบัติและค าขอรับการ
ขึน้ทะเบียนแหลง่มรดกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติเป็นแหลง่มรดกโลก รวมทัง้ถอดถอนแหลง่มรดกทางวฒันธรรมและทาง
ธรรมชาติที่อยู่ในภาวะอนัตราย (World Heritage in danger) จากบญัชีรายชื่อแหลง่มรดกโลก โดยองค์ประกอบของ
คณะกรรมการมรดกโลกประกอบด้วยรัฐภาคีสมาชิกอนสุญัญาคุ้มครองโลก จ านวน 21 ประเทศ จากรัฐภาคีสมาชิกแห่ง
อนสุญัญาฯ จ านวน 193 ประเทศ ใน 5 ภูมิภาค (1) ยโุรปตะวนัตกและอเมริกาเหนือ (2) ยโุรปตะวนัออก (3) ลาตินอเมริกาและคา
ริเบียน (4) เอเชียและแปซิฟิก (5) แบ่งเป็น 5.1) แอฟริกา (Africa States) และ 5.2) อาหรับ (Arab States) ที่ผ่านมา
ราชอาณาจักรไทยเคยด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการมรดกโลก จ านวน 3 สมยั คือ พ.ศ. 2532 – 2538   พ.ศ. 2540 – 
2546 และพ.ศ. 2552 – 2556   

การสมคัรเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการมรดกโลกแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพและความพร้อมของราชอาณาจกัรไทยใน
เวทีโลก และเป็นโอกาสอนัดีที่จะได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของอนุสญัญาคุ้มครองมรดกโลกในการปกป้อง
คุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมและแหลง่มรดกโลกทางธรรมชาติต่อไป 
     
28. เร่ือง  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจกัรไทย
กับกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยา  
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสขุระหว่างกระทรวงสาธารณสขุ
แห่งราชอาณาจักรไทยกบักระทรวงสาธารณสขุแห่งสาธารณรัฐเคนยา และอนมุติัให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุเป็นผู้ลง
นามในบนัทกึความเข้าใจฯ ทัง้นี ้หากมีการแก้ไขถ้อยค าหรือประเด็นที่มิใช่สาระส าคัญของบนัทกึความเข้าใจดังกล่าว ให้
คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดลุยพินิจในเร่ืองนัน้ ๆ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก ตามที่
กระทรวงสาธารณสขุ เสนอ 
                   บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจกัรไทย
กับกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยา มีสาระส าคญัในการสง่เสริมและพฒันาความร่วมมือด้านสาธารณสขุและการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างไทยกบัเคนยาในประเด็นหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า การจดัล าดบัความส าคัญของชุดสทิธิ
ประโยชน์ที่ใช้ในหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าโดยผ่านการประเมินเทคโนโลยีด้านสขุภาพ การเสริมสร้างระบบสขุภาพบนพืน้ฐาน
การสาธารณสขุมูลฐาน และการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ด้านสขุภาพ โดยกระทรวงสาธารณสขุแห่งราชอาณาจกัรไทยและ
กระทรวงสาธารณสขุแห่งสาธารณรัฐเคนยาได้ร่วมกนัจัดท าร่างบันทกึความเข้าใจฯ และกระทรวงสาธารณสขุของทัง้สองประเทศ
ได้ให้ความเห็นชอบต่อบนัทึกความเข้าใจฯ แล้ว 
                   ทัง้นี ้บนัทกึความเข้าใจดงักลา่วจะลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุแห่งสาธารณรัฐเคนยา ในวนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2562 ในการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหิดลประจ าปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวนัที่ 30 มกราคม –2 กมุภาพนัธ์ 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพมหานคร 
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29.  เร่ือง  ขอความเห็นชอบเอกสาร Comprehensive Framework on Enhancing Trade and Economic Partnership 
between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the People’s Republic of China 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อเอกสาร Comprehensive Framework on Enhancing Trade and Economic 
Partnership between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the People’s Republic of 
China และมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการตามเอกสาร Comprehensive Framework ดงักลา่ว เพื่อให้ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกบัจีนเป็นรูปธรรม ตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอ 
                   สาระส าคัญของเอกสาร Comprehensive Framework on Enhancing Trade and Economic Partnership 
between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the People’s Republic of China เป็น
เอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง (political Commitment) ทีมุ่่งเน้นการยกระดบัความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกบั
จีน โดยครอบคลมุความร่วมมือ 7 สาขา ได้แก่ ด้านการค้า อตุสาหกรรมและการลงทนุ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร การเงิน การท่องเที่ยว และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดบัภูมิภาค รวมทัง้ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในสาขาส าคัญที่มีผลต่อการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของไทยและจีน ใน 7 สาขาดงักลา่วที่ทัง้สองฝ่าย
มีความสนใจร่วมกนั 
                   ทัง้นี ้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ของทัง้สองฝ่ายที่มุ่งยกระดบัความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างกนั และจะใช้เป็นพืน้ฐานและแนวทางให้กบัหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการด าเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้าน
ต่าง ๆ และช่วยกระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัจีนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
     
แต่งตัง้ 
 
30. เร่ือง  การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒ ิ 
(กระทรวงยุติธรรม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติัตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตัง้ นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร ผู้อ านวยการ
ส านกั (ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดบัสงู) ส านักกฎหมาย ส านกังานปลดักระทรวง ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้าน
กฎหมาย (นิติกรทรงคณุวฒุิ) ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงยุติธรรม ตัง้แต่วนัที่             21 กนัยายน 2561 ซึง่เป็นวนัที่มี
คณุสมบติัครบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นต้นไป  
 
31. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติัตามที่ส านกันายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั สังกดัส านกั
นายกรัฐมนตรี ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสงู จ านวน 3 ราย ดงันี ้  
  1. นายยงยุทธ สุทธิชื่น ผู้ช่วยปลดัส านักนายกรัฐมนตรี ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ส านกันายกรัฐมนตรี  
   2. นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ช่วยปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ส านกันายกรัฐมนตรี  
  3. นายธนสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี ส านักงานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ส านกันายกรัฐมนตรี  
  ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นต้นไป เพื่อทดแทนต าแหน่ง  
ที่ว่าง  
 
32. เร่ือง การแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านการบริหารธุรกิจ)  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติัตามที่ส านกังาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตัง้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ด้านการบริหารธุรกิจ) แทนต าแหน่งที่ว่าง ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัที่ 29 มกราคม 2562 
เป็นต้นไป  
 
33. เร่ือง การแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการส านักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติัตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จัน่ตอง) เสนอแต่งตัง้ประธาน
กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการส านกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ รวม 5 คน โดยนบัวาระใหม่ ดงันี ้  
  1. นายจิรชัย มลูทองโร่ย      ประธานกรรมการ  
  2. นายสวุิชญ โรจนวานิช      กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
  3. รองศาสตราจารย์บญุสนอง รัตนสนุทรากลุ  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
  4. นายดิสทตั โหตระกิตย์    กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  
  5. นายชยัยศ อิ่มสวุรรณ์     กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  
   ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัที่ 29 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  
 
34. เร่ือง การแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตศุรีพิทักษ์) เสนอแต่งตัง้ 
นายธานินทร์ ผะเอม ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการสง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ แทน นางรัชนี
พร พคุยาภรณ์ ที่ลาออก ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัที่ 29 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  
 
 
35. เร่ือง การแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ และบุคคลอ่ืนท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการผังเมือง
เป็นกรรมการในคณะกรรมการผังเมือง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติัตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวฒุิ ผู้แทนสถาบนัหรือองค์การอิสระ 
และบคุคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกบัการผงัเมืองเป็นกรรมการในคณะกรรมการผงัเมือง รวม 13 คน ดงันี ้ 
   1. ผู้ทรงคุณวุฒ ิจ านวน 9 คน   
    (1) นายปรีชา รณรงค์     ด้านการผังเมือง  
   (2) นายสมชยั ศรีวิบูลย์    ด้านการผังเมือง  
   (3) นายตรีภพ จนัทรประภา   ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์  
   (4) นายสายสรีุย์ บนุนาค    ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์  
     (5) นายธนพิชญ์ มลูพฤกษ์    ด้านนิติศาสตร์  
   (6) นายพิชยั อทุยัเชฏฐ์    ด้านเศรษฐศาสตร์  
   (7) นางสาวศิริวรรณ ศิลาพัชรนนัท์  ด้านสิง่แวดล้อม และเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนใน
หลกัสตูรเก่ียวกบัการผงัเมืองในสถาบนัอุดมศึกษา  
   (8) นายสด แดงเอียด    ด้านโบราณคดี  
   (9) พลเอก เกษม ยกุตวีระ   ด้านสงัคม  
  2. ผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ และบุคคลอ่ืนท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการผังเมือง  
จ านวน 4 คน  
   (10) นายวฒันา เชาวสก ู   บคุคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกบัการผงัเมือง  
   (11) นายสมศักด์ิ จฑุานนัท์     บคุคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกบัการผงัเมือง  
    (12) นายสมศักด์ิ ตัง้ทรงศิริศักด์ิ   บคุคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกบัการผงัเมือง  
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   (13) นายกมล ตรรกบตุร    ผู้แทนสภาวิศวกร  
   ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัที่ 29 มกราคม 2562 เป็นต้นไป   
  
36. เร่ือง การแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์  
  คณะรัฐมนตรีมีเห็นชอบตามที่กระทรวงวฒันธรรมเสนอแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิใน
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ รวม 8 คน ดงันี ้ 
  1. นางปริศนา พงษ์ทดัศิริกุล   ประธานกรรมการ  
  2. หม่อมหลวงวราภา อกุฤษณ์   กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านศิลปวฒันธรรม  
  3. นายประวิทย์ แต่งอักษร   กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านภาพยนตร์  
  4. นายนนทรีย์ นิมิบตุร    กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านภาพยนตร์  
   5. หม่อมราชวงศ์ปิยฉตัร ฉตัรชัย   กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านสือ่สารมวลชน  
  6. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวฒันากุล   กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านการบริหาร  
  7. นางสาววนัเพ็ญ นิโครวนจ ารัส   กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านบญัชีและการเงิน  
  8. นายมารุต บรูณรัช    กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัที่ 29 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  
 
37 เร่ือง การแต่งตัง้ประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน แทนต าแหน่งที่ว่าง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติัตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการเสนอแต่งตัง้ รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่
สุขพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิด้านการบริหารการศึกษา เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน แทน
ต าแหน่งที่ว่าง ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัที่ 29 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  
 
38. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติัตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหาร ระดบัสงู จ านวน 2 ราย ดงันี ้ 
  1. นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดบัสงู) ส านกังาน
ปลดักระทรวง ให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี (นกับริหาร ระดบัสงู) กรมการข้าว  
    2. นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธ์ุกุล อธิบดี (นกับริหาร ระดบัสงู) กรมการข้าว ให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดบัสงู) ส านกังานปลดักระทรวง  
   ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นต้นไป  
…………………………………………………. 
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