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วันนี้ (22 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการดําเนินโครงการภาคี
สนับสนุนปาชุมชนลดโลกรอน)
รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคใหแก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รางพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดจํานวนการจางงานหรือรายไดของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ- สังคม
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศสําหรับ
โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ – บางซื่อ ของการรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทย
การขอกูเงินของธนาคารอาคารสงเคราะหประจําปงบประมาณ 2562
การกูเงินเพื่อใชในกิจการของสํานักงานธนานุเคราะห ประจําปงบประมาณ 2562
จํานวน 500 ลานบาท
สถานการณและแนวทางการบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62
สถานการณและแนวทางการบริหารจัดการมันสําปะหลัง ปการผลิต 2561/62
ขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 เอ เพื่อตออายุประทานบัตรทํา
เหมืองแรของบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี
ขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 บี เพื่อทําเหมืองแรของบริษัท
หินออน จํากัด ที่จังหวัดสระบุรี
ความคืบหนาผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เรื่อง การ
ปฏิรูปทนายความอาสาทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือ
การศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพื้นที่จังหวัด
ชุมพร – ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี – นครศรีธรรมราช
การกําหนดสินคาและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและ
บริการ พ.ศ. 2542
มาตรการปองกันการทุจริต กรณีการคาระหวางประเทศแบบรัฐตอรัฐ จาก
โครงการรับจํานําขาวและการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ
ตางประเทศ
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ขออนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความ
รวมมือทวิภาคี ไทย – เวียดนาม (JCBC) ครั้งที่ 3
ขอความเห็นชอบรางปฏิญญาแสดงเจตจํานงระหวางกระทรวงคมนาคมแหง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมภายใตรัฐมนตรีวาการแหงรัฐวาดวยการ
เปลี่ยนผานของระบบนิเวศนและการพัฒนาสังคมแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศสวาดวย
ความรวมมือในสาขาคมนาคมขนสง
รางบันทึกความตกลงระหวางสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations
Development Programme: UNDP)
แผนปฏิบัติการรวมแมน้ําโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ
4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565) : กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม
รางกรอบเจรจากรณีการจัดทําตารางขอผูกพันภายใตองคการการคาโลก (WTO)
ของสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร อันเปนผลเนื่องมาจากการออกจาก
สมาชิกภาพสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit)
การเขารวมรางแถลงการณรวมการเริ่มเจรจาจัดทําความตกลงพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสภายใต WTO
แตงตั้ง

การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
23. เรื่อง การพิจารณาแตงตั้งเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
24. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
25. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานพลังงานในคณะกรรมการองคการบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจก
26. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา
27. เรื่อง ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีคงอยูปฏิบัติหนาที่ตออีกหนึ่งวาระ
28. เรื่อง ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีคงอยูปฏิบัติหนาที่ตออีกหนึ่งวาระ
29. เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
30. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)
(ทานสามารถดาวนโหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 22 มกราคม 2562)
ดวยการสแกน QR Code

******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
กฎหมาย

3
1. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการดําเนินโครงการภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลกรอน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการดําเนินโครงการภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลก
รอน) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน
แลวดําเนินการตอไปได
กค. เสนอวา
1. ดวยนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) ไดมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (ทส.) พิจารณาหาแนวทางสรางแรงจูงใจ เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปลูกปาและรักษา
ปา ซึ่ง ทส. พิจารณาเห็นวา เพื่อสงเสริมใหภาคเอกชนและประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนปาชุมชน
และเพื่อเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานของปาชุมชนในบทบาทการดูดซับกาซเรือนกระจก รวมทั้งสงเสริมความเปนอยูที่
ดีของชุมชนอยางยั่งยืน จึงไดรวมกับองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) (อบก.) จัดทําโครงการ
ภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลกรอน เมื่อป พ.ศ. 2559 โดยโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหชุมชนที่รวมดูแล
รักษาปาโดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณเครื่องมือ และมีเปาหมายในการจัดตั้งปาชุมชนที่อยูรอบ
ปาสงวนแหงชาติในรัศมี 5 กิโลเมตร จํานวน 21,850 หมูบาน พื้นที่ประมาณ 19.1 ลานไร ซึ่งโครงการดังกลาวจะทํา
ใหเกิดพลังในการดําเนินกิจกรรมเพื่อดูแลรักษาปาชุมชนอยางเขมแข็ง ทําใหสภาพปามีความอุดมสมบูรณเพิ่มยิ่งขึ้น
และเกิดความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งสงผลตอการ
ลดปญหาภาวะโลกรอน
2. ตอมามีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานโครงการภาคีสนับสนุนปาชุมชน
ลดโลกรอน ซึ่งผูประสงคใหการสนับสนุนทั้งภาคเอกชนและประชาชนจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดังกลาว
โดยดําเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑโครงการภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลกรอนและเปนการดําเนินงานที่มี
ความเชื่อมโยงกับการลดกาซเรือนกระจกทั้งโดยทางตรงและทางออม ซึ่งลักษณะการสนับสนุนมีหลายรูปแบบ ไดแก
ดานงบประมาณ ดานเทคโนโลยีและอุปกรณ และดานเสริมสรางศักยภาพและการจัดการความรู
3. ปจจุบั นมีป าชุมชนที่ไดรับการอนุมัติจัดตั้งแลวภายใตการสนับสนุนจากงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน ในการบริหารจัดการปาชุมชน จํานวน 4,658 หมูบาน พื้นที่ 3.55 ลานไร และมีปาชุมชนที่ยังไมไดรับเงิน
อุดหนุน และภาคเอกชนจะให การสนั บ สนุ น จํานวน 4,149 หมู บ าน พื้ นที่ 1.55 ล านไร โดยสนับ สนุ น หมูบานละ
100,000 บาท ตลอดโครงการ รวมเปนเงิน 415 ลานบาท และจากการประสานขอมูลจากกรมปาไมพบวาระหวาง
ป งบประมาณ 2559 ถึ งป จ จุ บั น มี ห น ว ยงานภาคเอกชนได เข าร ว มโครงการภาคี ส นั บ สนุ น ป าชุ ม ชนลดโลกร อ น
หลายแหง
4. กค. พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อเปนการสนับสนุ นโครงการดังกลาว จึงสมควรใหสิทธิป ระโยชน
ทางภาษีแกผูใหการสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลกรอน โดยกําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลที่บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลกรอน สามารถนําเงินบริจาคมาหักเปนรายจาย
ได โดยจะตองมีการตราเปนพระราชกฤษฎีกาและจะตองไดรับความเห็นชอบในระดับนโยบาย
5. ดั งนั้ น เพื่ อ เป น การสร างแรงจูงใจให ภ าคเอกชนและประชาชนสนั บ สนุ น ชุม ชนผู ดูแ ลรักษา
ปาเฉพาะสวนของปาชุมชนที่ยังไมไดรับเงินอุดหนุน จึงมีความจําเปนตองดําเนินการโดยเรงดวน โดยตราเปนพระราช
กฤษฎีกากําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลก
รอน สามารถนํ าเงิน บริจ าคมาหั กเป น รายจ ายไดตามที่ จายจริง แตไมเกิน รอยละ 2 ของกํ าไรสุ ท ธิ ทั้ งนี้ สําหรั บ
การบริจาคที่ไดกระทําตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
6. กค. ไดดําเนินการตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 โดยการยกเวนภาษีขางตน คาดวาจะกอใหเกิดการสูญเสียรายไดของรัฐและประโยชนที่จะไดรับ ดังนี้
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6.1 ประมาณการการสูญเสียรายได การดําเนินโครงการภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลก
รอนมีแผนการใชงบประมาณจากภาครัฐปละ 90 ลานบาท การกําหนดสิทธิประโยชนทางภาษีโดยใหภาคเอกชน
ลงทุนดําเนินการปลูกปาโดยการบริจาคมีผลทําใหจัดเก็บภาษีลดลงประมาณปละ 18 ลานบาท โดยจะเปนการชวย
ทดแทนและประหยัดเงินงบประมาณของภาครัฐที่ตองดําเนินการปละ 72 ลานบาท ซึ่งการกําหนดสิทธิประโยชนทาง
ภาษีดังกลาวจะมีสวนชวยลดภาระการจัดสรรงบประมาณรายจายของรัฐบาลในการสนับสนุนเงินอุดหนุนการบริหาร
จัดการดังกลาว จึงไมกอใหเกิดการสูญเสียรายไดของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ
6.2 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ในสวนของประชาชน การยกเวนภาษีขางตนจะสงเสริมใหชุมชนเกิดพลังและ
ความมุงมั่นในการดําเนินกิจกรรมเพื่อดูแลรักษาปาชุมชนอยางเขมแข็ง สงผลใหปามีความอุดมสมบูรณยิ่งขึ้น
2) ในสวนของสังคม จะชวยสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกันในลักษณะประชารัฐ
เพื่อรวมกันดูแลรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่ปาชุมชนอยางเหมาะสม นําไปสูการรักษาฐานทรัพยากร
ของประเทศและใชประโยชนอยางยั่งยืน อันเปนการพัฒนาปาไมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่ บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุ น
ปาชุมชนลดโลกรอน สามารถนําเงินบริจาคมาหักเปนรายจายไดตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธิ
ทั้งนี้ สําหรับการบริจาคที่ไดกระทําตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยมี
หลักเกณฑ ดังนี้
1. บริษัทหรือห างหุ นสวนนิติบุคคลผูใหการสนับ สนุนตองลงนามในบั นทึกความรวมมื อโครงการ
“ภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลกรอน” และดําเนินการตามแนวทางของโครงการ
2. ตองสนับสนุนโครงการเปนจํานวนไมต่ํากวาหมูบานละ 100,000 บาท โดยบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลสามารถใหการสนับสนุนไดมากกวา 1 หมูบาน
3. ผูบริจาคจะตองมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินจากกรมปาไม โดยระบุวา “เพื่อใชสนับสนุนการดําเนิน
โครงการ “ภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลกรอน” ชื่อปาชุมชนที่ใหการสนับสนุนและปที่ดําเนินการ” ซึ่งสอดคลองกับ
บันทึกความรวมมือโครงการที่ไดรวมกันลงนามไวแลว
2. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคใหแกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคใหแกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่อง
ดวน แลวดําเนินการตอไปได
ทั้งนี้ กค. รายงานวา มาตรการภาษีในเรื่องนี้จะมีผลทําใหการจัดเก็บภาษีลดลงตลอดระยะเวลา
การใหสิทธิประโยชนทางภาษีประมาณ 45 ลานบาท โดยจะเปนการชวยทดแทนเงินสนับสนุนใหแกเด็กและเยาวชน
ครูอาจารยและโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย ซึ่งจะมีสวนชวยลดภาระการจัดสรรงบประมาณรายจายของรัฐบาลใน
การสนับสนุนเงินเพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา จึงไมกอใหเกิดการสูญเสียรายไดของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กํ า หนดให ย กเว น ภาษี เงิ น ได ให แ ก บุ ค คลธรรมดาและบริ ษั ท หรื อ ห างหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คลสํ าหรั บ
การบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ดังนี้
1. บุ ค คลธรรมดา ให หั กลดหยอนไดเปน จํานวน 2 เท าของจํานวนเงิน ที่บ ริจาค แตเมื่อรวมกับ
คาใชจายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสําหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบแลวตองไมเกินรอยละ 10
ของเงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักลดหยอนอื่น ๆ
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2. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหหักเปนรายจายไดเปนจํานวน 2 เทาของรายจายที่บริจาค
ไม ว าจะได จ ายเป น เงิน หรื อทรั พย สิ น แต เมื่ อรวมกับ รายจายที่ จายเปน คาใชจายเพื่ อสนับ สนุน การศึกษาสําหรับ
โครงการที่กระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบ และรายจายที่จายเปนคาใชจายในการจัดสรางและการบํารุงรักษา
สนามเด็กเลน สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชน ที่เปดใหประชาชนใชเปนการทั่วไปโดยไมเก็บคาบริการใด ๆ
หรือสนามเด็กเลน สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแลว ตองไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิกอนหัก
รายจายเพื่อการกุ ศลสาธารณะหรือเพื่ อการสาธารณประโยชน และรายจายเพื่ อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตาม
มาตรา 65 ตรี (3) แหงประมวลรัษฎากร
ทั้งนี้ สําหรับการบริจาคที่กระทําตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
3. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค ก ารขนส งมวลชนกรุ งเทพ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชกฤษฎีกาจัด ตั้งสถาบั น การบิน พลเรือน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
การบิ นพลเรือน (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบั บ ที่สํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และให
ดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
1. รา งพระราชกฤษฎี กาจั ด ตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป น การแก ไข
เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร พ.ศ. 2535 เพื่อกําหนดใหผูรักษาการแทนผูอํานวยการ
องคการสวนพฤกษศาสตรมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร
2. รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เปนการแกไข
เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 เพื่อกําหนดใหผูรักษาการแทนผูอํานวยการ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
3. รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เปนการแกไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2535 เพื่อกําหนดใหผูรักษาการแทนผูวาการของสถาบันการบิน
พลเรือนมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับผูวาการของสถาบันการบินพลเรือน
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดจํานวนการจางงานหรือรายไดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดจํานวนการจางงานหรือรายได
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเสนอ
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. นิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใชจํานวนการจางงานและรายไดของกิจการเปนเกณฑ
ในการกําหนดขนาดกิจการ และแบงประเภทกิจการเปนกิจการผลิตสินคา กิจการใหบริการและการคา (การคาสงและ
การคาปลีก) ดังนี้
ประเภทกิจการ

วิสาหกิจขนาดยอม
วิสาหกิจรายยอย
วิสาหกิจขนาดยอม
จํานวน รายไดของ จํานวน
รายไดของกิจการ
แรงงาน
กิจการ
แรงงาน
(ลานบาท)

วิสาหกิจขนาดกลาง
จํานวน
แรงงาน

รายไดของกิจการ
(ลานบาท)

6
(คน)

(ลานบาท)

(คน)

(คน)

กิจการผลิตสินคา 1 – 5

ไมเกิน 1.8

6 – 50

มากกวา 1.8 – 100

51 – 200 มากกวา 100 – 500

กิจการใหบริการ
และการคา

ไมเกิน 1.8

6 – 30

มากกวา 1.8 –50

31 – 100 มากกวา 50 – 300

1–5

2. เงื่อนไขการกําหนดขนาดวิสาหกิจ โดยในกรณีที่จํานวนการจางงานเขาลักษณะของวิส าหกิ จ
ขนาดหนึ่ง แตจํานวนรายไดเขาลักษณะของวิสาหกิจอีกขนาดหนึ่ง ใหถือจํานวนการจางงานหรือรายไดที่มากกวา เปน
เกณฑในการพิจารณา
จํานวนการจางงานหรือรายได ใหพิจารณาจากหลักฐาน ดังตอไปนี้
1) จํ านวนการจ างงาน ให พิ จ ารณาจากหลั กฐานแสดงจํ านวนการจางงานที่ ได
จัดทําขึ้นตามที่กฎหมายกําหนด
2) รายได ใหพิจารณาจากรายไดรวมที่ระบุไวในงบการเงินปลาสุดที่นําสงตอทาง
ราชการหรือที่มีเอกสารบัญชีแสดงรายได
เศรษฐกิจ- สังคม

5. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศสําหรับโครงการรถไฟฟาสายสีมวง
ชวงบางใหญ – บางซื่อ ของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้
1. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวัน ที่ 7 พฤษภาคม 2556 [เรื่อง การบริห ารความเสี่ ยงหนี้เงิน กู
ต า งประเทศของการรถไฟฟ า ขนส ง มวลชนแห ง ประเทศไทย (รฟม.)] โดยเห็ น ชอบให กค. เป น ผู กู เ งิ น บาท
ภายในประเทศเพื่อชําระคืนหนี้สกุลเงินเยนจากองคการความรวมมือระหวางประเทศญี่ปุน (JICA) กอนถึงกําหนด
ชําระ (Prepayment) แทน รฟม. วงเงินเทียบเทาไมเกิน 61,288.42 ลานเยน ภายใตสัญญาเงินกูเลขที่ TXXX – 1
และ TXXXII – 3 โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ – บางซื่อ (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) รวมทั้งเห็นชอบให
สํานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณใหแก รฟม. เพื่อชําระคืนหนี้แกแหลงเงินกูโดยตรงทั้งเงินตน ดอกเบี้ย
และคาใชจายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาชําระเงินคืนระหวาง กค.
และ รฟม. ซึ่งจะไดตกลงกันในรายละเอียดตอไป
2. เห็นชอบให รฟม. นํางบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพื่อการชําระคืนหนี้เงินตนและดอกเบี้ยประจําป
งบประมาณ 2562 สําหรับโครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ – บางซื่อ (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) สัญญาเงินกู
เลขที่ TXXX – 1 และ TXXXII – 3 มาสมทบกับวงเงินกูที่ กค. จัดหาให เพื่อใชชําระคืนหนี้กอนถึงกําหนดชําระใหแก
JICA และในกรณี ที่ รฟม. มีแหล งเงิน อื่ น ให ส ามารถนํามาสมทบเพื่อชําระคืน หนี้กอนถึงกําหนดชําระใหแก JICA
ไดดวย
6. เรื่อง การขอกูเงินของธนาคารอาคารสงเคราะหประจําปงบประมาณ 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) กูเงินสําหรับปงบประมาณ 2562 โดย
การออกพั น ธบั ต รวงเงิ น รวมไม เ กิ น 30,600 ล า นบาท แบ ง เป น 1) การกู เ งิ น โดยการออกพั น ธบั ต รใหม
จํานวน 12,000 ลานบาท และ 2) การกูเงิน โดยการออกพั นธบัต รเพื่อทดแทนพั นธบัตรเดิมที่ครบกําหนด (Rollover) จํานวน 18,600 ลานบาท ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) กูเงินโดย
ออกพันธบัตร (เงินทุนระยะยาว) จํานวนไมเกิน 30,600 ลานบาท ในป 2562 ซึ่งประกอบดวยการออกพันธบัตรใหม
จํานวน 12,000 ลานบาท และการออกพันธบัตรเพื่อทดแทนพันธบัตรเดิมที่มีอายุครบกําหนด (Roll-over) จํานวน

7
18,600 ลานบาท เพื่อปรับสัดสวนเงินทุ นระยะสั้นและระยะยาวของ ธอส. ใหมีความเหมาะสม อันเปนการเสริม
สภาพคลองจากปญหาความไมสัมพันธกันระหวางอายุของหนี้สินและสินทรัพย (Maturity Mismatch) และความ
เสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในการดํารงเงินรับฝาก ทั้งนี้ การกูเงินดังกลาวจะสามารถชวยสนั บสนุนการขยายตั วของ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยใหกับผูที่มีรายไดนอยและปานกลางตามพันธกิจของ ธอส. ไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนไปตามแผนการ
จั ด หาแหล ง เงิ น ทุ น และการปรั บ สมดุ ล โครงสร างเงิน ทุ น ในระยะยาวของ ธอส. ตามที่ ค ณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) ไดเห็นชอบไวเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (17 ตุลาคม 2560) รับทราบ
ดวยแลว
7. เรื่ อ ง ก ารกู เงิ น เพื่ อ ใช ใน กิ จ ก ารข อ งสํ านั ก งาน ธ น านุ เค ราะห ป ระจํ าป งบ ป ระม าณ 2 56 2
จํานวน 500 ลานบาท
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบการกู เงิ น เพื่ อ ใช ในกิ จ การของสํ า นั ก งานธนานุ เคราะห ประจํ า ป
งบประมาณ 2562 จํานวน 500 ลานบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
พม. รายงานวา
1. สํ านั กงานธนานุ เคราะห ได จั ด ทํ ากรอบงบประมาณลงทุ น ประจํ าป 2562 ซึ่ งคณะกรรมการ
อํานวยการสํานักงานธนานุเคราะห ในการประชุม ครั้งที่ 6/ป งบประมาณ 2561 เมื่อวัน ที่ 26 มีน าคม 2561 ได
พิจารณาและเห็นชอบแลว มีสาระสําคัญ สรุปได ดังนี้
1.1 ภาคงบลงทุน รวมทั้งสิ้น 109.62 ลานบาท ดังนี้
รายการ
จํานวน (ลานบาท)
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายป (ปรับปรุงงานเดิม)
5.56
(งบลงทุ นหมวดสิ่งกอสรางที่ ขออนุมัติปรับปรุงอาคาร หมวดเครื่องใชสํานักงานเพื่ อใชใน
กิจการรับจํานํา และหมวดเงินสํารองราคา)
2. งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว
104.06
(แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนขยายสถานธนานุเคราะห)
รวม
109.62
1.2 ภาคงบทําการรับจํานํา โดยไดประมาณการรายได คาใชจาย และกําไรสุทธิของ
ปงบประมาณ 2562 ดังนี้
รายการ
จํานวน (ลานบาท)
1. รายไดรวม
795.39
(1) รายไดดอกเบี้ย (คิดจากประมาณการจากดอกเบี้ยที่ไดจากทรัพยที่มาจํานํา)
677.69
(2) กําไรจําหนายฯ (คิดจากประมาณการรายไดทรัพยหลุดจํานํา)
115.70
(3) รายไดอื่น ๆ
2.00
2. คาใชจายรวม
438.16
(1) คาใชจายในการขาย
364.17
(2) ดอกเบี้ยจาย (คิดจากดอกเบี้ยที่จะกูเงินปงบประมาณ
73.99
จํานวน 500 ลานบาท)
กําไรสุทธิ
357.23
1.3 แผน การกู เ งิ น ป ง บ ประมาณ 2562 จํ า น วน 500 ล า น บาท สํ า นั ก งาน
ธนานุเคราะหไดมีการประมาณการแผนทางการเงินตามสภาวการณทั้งปจจัยภายในและภายนอกตามปงบประมาณ
2561 และคาดวาจะมีจํานวนผูมาใชบ ริการรับ จํานําประมาณ 1,339,419 ราย หรือเพิ่มขึ้น จากป 2561 จํานวน
38,630 ราย เนื่องจากประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ําดวยการนําทรัพยสินมาจํานํากับโรงรับจํานํา
ของรั ฐ บาลที่ มีด อกเบี้ ย ต่ํ า กว า แหล งเงิ น ทุ น และโรงรับ จํ านํ าเอกชน โดยประมาณการจํา นวนเงิน การรับ จํา นํ า
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ประมาณ 19,555.52 ลานบาท ซึ่งเพิ่ มขึ้น จากป งบประมาณ 2561 ประมาณ 569.05 ลานบาท ซึ่งการกูเงิน
จํานวน 500 ลานบาท ของสํานักงานธนานุเคราะหดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อไวใชเปนเงินทุนในการหมุนเวียน
และรองรับธุรกรรมการรับจํานํ าของประชาชนที่คาดวาจะเพิ่มขึ้ นอยางตอเนื่องตามการประมาณการขางต น
รวมทั้งเพื่อประกันการขาดสภาพคลองทางการเงินที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินกิจการ ซึ่งหากกูเงิน จํานวน 500
ลานบาท มาเพื่อรองรับธุรกรรมรับจํานําดังกลาวแลว จะสามารถไดรับรายไดรวม จํานวน 795.39 ลานบาท และเมื่อ
หักคาใชจายรวมจํานวน 438.16 ลานบาทแลว จะมีกําไรสุทธิ จํานวน 357.23 ลานบาท ตามการประมาณการงบ
ทําการรับจํานําปงบประมาณ 2562
2. สําหรับแผนการกูเงินปงบประมาณ 2562 จํานวน 500 ลานบาท กระทรวงการคลัง (กค.) และ
พม. พิจารณาแลวเห็นวา สํานักงานธนานุเคราะหมีความจําเปนตองกูเงินเพื่อใชในกิจการของสํานักงานธนานุเคราะห
ประจํ า ป ง บประมาณ 2562 จํ า นวน 500 ล า นบาท โดย กค. ไม ค้ํ า ประกั น ซึ่ ง วงเงิ น ดั ง กล า วได รั บ บรรจุ ใ น
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2562 ดวยแลว
8. เรื่อง สถานการณและแนวทางการบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62
คณะรัฐ มนตรี มีมติ อนุ มัติแนวทางการชว ยเหลือเกษตรกรผูป ลูกขาวโพดเลี้ย งสัตว ป 2561/62
โครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อ รวบรวมข าวโพดเลี้ ย งสั ต ว แ ละสร างมู ล ค า เพิ่ ม โดยสถาบั น เกษตรกร ป 2561/62 วงเงิ น
งบประมาณ 45 ล านบาท ตามที่ กระทรวงพาณิ ชย (พณ.) เสนอ โดยภาระงบประมาณที่เกิดขึ้น ใหธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ ายประจํ าป ข องกระทรวงการคลั ง ตามความจํ าเป น และเหมาะสมตามขั้ น ตอนต อไป และให
กระทรวงพาณิชยรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
พณ. รายงานว า คณะกรรมการนโยบายและบริห ารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว (นบขพ.) ได มีมติ
เห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวโพดเลี้ยงสัตวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ป 2561/62 วงเงิน
45 ลานบาท โดย ธ.ก.ส. ไดจัดทําโครงการฯ แลว ดังนี้
หัวขอ
วัตถุประสงค

เปาหมาย
วิธีการ

รายละเอียด
1. เพื่ อสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อให กับ สถาบั น เกษตรกรที่ป ระกอบธุร กิจ เกี่ย วกับ ขาวโพดเลี้ ย งสัต ว
นําไปใชเปน เงิน ทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวจากเกษตรกรผูขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2561/62 กับกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อ
จําหนายตอ แปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
2. เพื่ อช วยดู ดซับ ปริมาณผลผลิตขาวโพดเลี้ย งสัตวในชว งที่ ผลผลิตออกมาก ตลอดจนเป น
การสงเสริมการทําธุรกรรมระหวางสมาชิกและสถาบันเกษตรกรตามเจตนารมณของการกอตั้ง
สถาบันเกษตรกร
3. เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันเกษตรกรในการดําเนินธุรกิจขาวโพดเลี้ยงสัตว
4. เพื่อเพิ่มทางเลือกใหเกษตรกรไดมีแหลงรับ ซื้อผลผลิตที่ หลากหลายยิ่งขึ้นจากเดิมที่แหลง
รับซื้อสวนใหญจะเปนประกอบการเอกชน
สนับสนุนสินเชื่อแกสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมหรือรับซื้อและสรางมูลคาเพิ่มขาวโพดเลี้ยง
สัตวจากเกษตร วงเงินสินเชื่อ 1,500 ลานบาท โดยใชเงินทุน ธ.ก.ส.
ธ.ก.ส.คิดดอกเบี้ยเงินกูตามโครงการ ในอัตรารอยละ 4 ตอป โดยคิดจากสถาบันเกษตรกรใน
อั ต ราร อ ยละ 1 ต อ ป และรั ฐ บาลชดเชยดอกเบี้ ย แก ธ.ก.ส. ในอั ต รารอ ยละ 3 ต อ ป เป น
ระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน นับแตวันรับเงินกู และตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลา
ชําระคืนเงินกูเปนตนไป สถาบันเกษตรกรจะตองรับภาระดอกเบี้ยเองในอัตรา MLR บวกตาม
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ชั้นความเสี่ยงของสถาบันเกษตรกรแตละแหง (ปจจุบัน MLR เทากับรอยละ 5 ตอป)
งบประมาณที่ ข อ จํานวนดอกเบี้ยที่ขอชดเชยจากรัฐ 45 ลานบาท (วงเงินสินเชื่อรวม 1,500 ลานบาท x อัตรา
จัดสรร
ดอกเบี้ยที่ขอชดเชยจากรัฐ อัตรารอยละ 3 ตอป x ระยะเวลาการชดเชยดอกเบี้ย 12 เดือน)
ระยะเวลา
1. ระยะเวลาโครงการ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ดําเนินงาน
2. ระยะเวลาจายเงินกู ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
3. กําหนดชําระคืนเงินกู ไมเกิน 12 เดือน นับแตวันที่รับเงินกู ทั้งนี้ ตองชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นไม
เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
4. ระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ยไมเกิน 12 เดือน นับแตวันที่รับเงินกู
หนวยงานที่
ธ.ก.ส. พณ. และ กษ.
รับผิดชอบ
9. เรื่อง สถานการณและแนวทางการบริหารจัดการมันสําปะหลัง ปการผลิต 2561/62
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ ดังนี้
1. รับ ทราบสถานการณ การผลิตและการตลาดสิ น ค ามั น สํ าปะหลั ง ป 2561/62 มาตรการและ
แนวทางปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสใบดางมันสําปะหลัง และแผนการดําเนินงานตามแนวทางการบริหาร
จัดการมันสําปะหลัง ปการผลิต 2561/62 จํานวน 5 โครงการ วงเงินรวม 183.324 ลานบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย
เสนอ
2. อนุ มั ติ ก ารดํ า เนิ น โครงการของธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.)
จํานวน 2 โครงการ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบน้ําหยด และโครงการสินเชื่อเพื่อ
รวบรวมมันสําปะหลังและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร) โดยชดเชยดอกเบี้ยในกรอบวงเงินงบประมาณ 82.65
ลานบาท ตามความเห็ น ของสํานั กงบประมาณ สํ าหรับ ภาระงบประมาณที่จะเกิด ขึ้น ให ธ.ก.ส. จัดทํ าแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามผลการดําเนินการจริง เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
ตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป
3. ให ก ระทรวงพาณิ ช ย แ ละหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งรั บ ความเห็ น ของกระทรวงการคลั ง และ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
1. กระทรวงพาณิชยเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบสถานการณการผลิตและการตลาดสินคา
มันสําปะหลัง ป 2561/62 รวมทั้งมาตรการและแนวทางปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสใบดางมันสําปะหลัง
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชยอยูระหวางการจัดทําโครงการเสนอสํานักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และรับทราบแผนการ
ดําเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการมันสําปะหลัง ปการผลิต 2561/62 จํานวน 5 โครงการ วงเงินรวม 18.324
ลานบาท และอนุมัติการดําเนินโครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรและวงเงินงบประมาณที่ใช
ดําเนินโครงการป 2561/62 จํานวน 2 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 114 ลานบาท ดังนี้ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบน้ําหยด วงเงินสินเชื่อ 1,150 ลานบาท วงเงินที่ขอรับจัดสรร 69 ลานบาท และ
(2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสําปะหลังและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงินสินเชื่อ 1,500 ลานบาท
วงเงินที่ขอรับจัดสรร 45 ลานบาท โดยภาระงบประมาณที่เกิดขึ้น ใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป ทั้งนี้ มาตรการและแนวทาง
ปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสใบดางมันสําปะหลังและแนวทางการบริหารจัดการสินคามันสําปะหลัง ปการผลิต
2561/62 รวม 8 โครงการ ได รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริ ห ารจัด การมั น สํ าปะหลั งใน
การประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ดวยแลว
2. แนวทางการบริหารจัดการมันสําปะหลัง ป 2561/62 ประกอบดวย โครงการรวม 7 โครงการ
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบน้ําหยด ป 2561/62 (ธ.ก.ส.) 2) โครงการสินเชื่อ
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เพื่อรวบรวมมันสําปะหลังและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ป 2561/62 (ธ.ก.ส.) 3) โครงการสนับสนุนเครื่อง
สับมันสําปะหลังขนาดเล็กเพื่อเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสําปะหลัง เงินจากกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร
10 ลานบาท 4) โครงการขยายโอกาสทางการคาและพัฒนาศักยภาพผูสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง เงินจากกองทุน
รวมเพื่ อช วยเหลื อเกษตรกร 2 ล านบาท 5) โครงการกํากับ ดูแลการนํ าเข ามัน สําปะหลังจากประเทศเพื่อนบ าน
เงิน จากกองทุ น รวมเพื่ อชวยเหลื อเกษตรกร 6.324 ลานบาท 6) โครงการยกระดับ คุณ ภาพมาตรฐานผลิตภัณ ฑ
มันสําปะหลังใหสอดคลองกับความตองการของตลาด (มันเสนสะอาด) โครงการของกระทรวงพาณิชยที่ไมขอรับ
จัดสรรงบประมาณ 7) โครงการสินเชื่อเพื่อเปนคาใชจายฉุกเฉินสําหรับเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง โครงการของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรที่ไมขอรับจัดสรรงบประมาณ
10. เรื่อง ขอผอนผั น การใช ประโยชน พื้น ที่ลุมน้ํ าชั้น ที่ 1 เอ เพื่ อต ออายุ ประทานบั ต รทํ าเหมืองแรของบริษัท
ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผอนผันใหบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ใชประโยชนพื้นที่
ลุมน้ําชั้นที่ 1 เอ เพื่อตออายุประทานบัตรทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนตและ
เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ตามคําขอตออายุประทานบัตร ที่ 1 - 4/2553 รวม 4 แปลง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
21 กุมภาพันธ 2538 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ โดยให อก. (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร) ดําเนินการใหครบถวนถูกตองตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกอนการพิจารณาขออนุญาต ให
ตออายุประทานบัตรตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผอนผันใหบริษัท ปูนซีเมนต
นครหลวง จํากัด (มหาชน) ใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 เอ เพื่อตออายุประทานบัตรทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต จํานวน 4 แปลง โดยบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ไดยื่นคําขอ
ตออายุประทานบัตรที่ 1 - 4/2553 ในพื้นที่ประทานบัตรเดิมแลว ซึ่งพื้นที่คําขอตออายุประทานบัตรดังกลาวเปนที่
นิคมสรางตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพื้นที่แลว
และบริษัทฯ ไดยื่นคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ปาไมดวยแลวและเปนที่ดินมีสิทธิครอบครอง ของผูขอ
เอง รวมทั้งไมเปนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ ไมเปนพื้นที่ตองหามสําหรับการทําเหมือง
ทั้งนี้ พื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ประทานบัตรเดิมที่เคยไดรับประทานบัตรมาแลวและไดยื่นไวกอนวันที่
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 จะมีผลบังคับใช ประกอบกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดใหความ
เห็ น ชอบแล ว และเห็ น ว า พื้ น ที่ คํ า ขอต อ อายุ ป ระทานบั ต รทั้ ง 4 แปลง เป น เขตแหล ง แร เพื่ อ การทํ า เหมื อ ง
ตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการแร 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนแมบทการบริหารจัดการแร พ.ศ. 2560 –
2564 ดวย
11. เรื่อง ขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 บี เพื่อทําเหมืองแรของบริษัท หินออน จํากัด ที่จังหวัด
สระบุรี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ํา ชั้นที่ 1 บี เพื่อทําเหมืองแร ตามคําขอ
ประทานบัตรที่ 39/2551 ของบริษัท หินออน จํากัด ที่จังหวัดสระบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
2533 และวันที่ 21 กุมภาพันธ 2538 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และเมื่อหนวยงานเจาของพื้นที่
อนุญาตใหเขาทําประโยชนในพื้นที่แลว ให อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรดําเนินการใหครบถวน
ถูกตองตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกอนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ํา
ชั้นที่ 1 บี เพื่อทําเหมืองแร ตามคําขอประทานบัตรที่ 39/2551 ของบริษัท หินออน จํากัด ที่จังหวัดสระบุรี ตามมติ
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คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และวันที่ 21 กุมภาพันธ 2538 ซึ่งพื้นที่คําขออยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 บี
ของลุมน้ําปาสักและเปนพื้นที่ปาไม โดยบริษัท หินออน จํากัด ไดยื่นคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ปาไม
แลว โดยพื้นที่ไมเปนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ ไมเปนพื้นที่ตองหามสําหรับการทําเหมือง ตามระเบียบและ
กฎหมายของสวนราชการตาง ๆ การปดประกาศการขอประทานบัตร ไมมีผูรองเรียนคัดคาน รวมทั้งสํานักงาน
เทศบาลตําบลทับกวางไดแจงความเห็นชอบในการขอประทานบัตร และคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานเหมืองแรและอุตสาหกรรมถลุงหรือแตงแร ไดใหความเห็นชอบกับรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการแลว เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 โดยพื้นที่คําขอประทานบัตร
เปนเขตแหลงแรเพื่อการทําเหมือง ตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการแร 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนแมบท
การบริหารจัดการแร พ.ศ. 2560– 2564
12. เรื่อง ความคืบหนาผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 31
ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เรื่อง การปฏิรูปทนายความอาสาทนายความขอแรง และที่ปรึกษา
กฎหมายของเด็กหรือเยาวชน ครั้งที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ ดังนี้
1. รับทราบความคืบหนาผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เรื่อง การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง
และที่ ป รึ ก ษากฎหมายของเด็ ก หรื อ เยาวชน ครั้ งที่ 2 และมอบหมายกระทรวงยุ ติ ธ รรมประสานงานให ส ภา
ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนการดําเนินการปฏิรูปตามขอเสนอแนะฯ
ในเรื่องดังกล าว โดยกําหนดกรอบระยะเวลาและรายละเอียดแผนการดําเนิน งานของการปฏิ รูป เพื่อใหเกิด ความ
ชัดเจน ในการผลักดันการดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาวอยางเปนรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม 2562
2. ใหกระทรวงยุติธรรมประสานสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝาย
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพื่อนํารายงานผลการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะดังกลาวผานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR)
3. เห็ น ชอบให ท บทวนมติ ค ณะรัฐ มนตรี เมื่ อวั น ที่ 30 พฤษภาคม 2560 [ เรื่ อง รายงานผลการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว)
พ.ศ. 2557 เรื่อง การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชน] จาก
“...ให กระทรวงยุติธรรมเป นหน วยงานติดตามผลการดําเนินการและรายงานผลความคืบ หนาการดําเนิน การของ
หนวยงานตาง ๆ ใหคณะรัฐมนตรีทราบทุก 6 เดือน...” เปน “...ใหกระทรวงยุติธรรมเปนหนวยงานติดตามผลการ
ดําเนินการและรายงานผลความคืบหนาการดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ ผานระบบติดตามและประเมินผล
แหงชาติ (eMENSCR)”
13. เรื่อง การศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพร – ระนอง และ
พื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี – นครศรีธรรมราช
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น ชอบในหลักการการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูป แบบการ
พั ฒ นาพื้ น ที่ จังหวัดชุ มพร - ระนอง และพื้ น ที่จังหวัดสุราษฎรธานี – นครศรีธรรมราช (การพัฒ นาพื้น ที่ระเบีย ง
เศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืน) ตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เสนอ ภายใตกรอบ
การพัฒนา 4 ดาน ไดแก (1) การพัฒนาประตูการคาฝงตะวันตก (2) การพัฒนาประตูสูการทองเที่ยวอาวไทยและอัน
ดามั น (3) การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมฐานชี ว ภาพและการแปรรู ป การเกษตรมู ล ค า สู ง และ (4) การอนุ รั ก ษ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ การสงเสริ มวัฒ นธรรม และการพั ฒ นาเมืองน าอยู ประกอบดว ยโครงการจํานวนรวม 116
โครงการ กรอบวงเงินป 2562 – 2565 รวม 106,790.13 ลานบาท โดยมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนิน
โครงการและขอรับการจัดสรรงบประมาณใหเปนไปตามกรอบการพัฒนาดังกลาวตอไป
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สําหรับ โครงการจํ าเป น เร งด ว น (Quick – win) ที่ สศช. ขอรับ การจั ดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงิน สํารองจายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจําเปนจํานวน 5 โครงการ
วงเงิน 448.6973 ลานบาท เห็นควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
ตามนั ย มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 13 ธั น วาคม 2561 (เรื่ อง มาตรการด านการงบประมาณเพื่ อการขั บ เคลื่ อ น
ยุท ธศาสตรช าติ และแผนแม บ ท) ในโอกาสแรก หากไม เพี ย งพอ ใหห นว ยงานที่ เกี่ย วของเสนอขอรับ การจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. เรื่องนี้เปนผลการดําเนินการตามกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต
(ประกอบดวยจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช) อยางยั่งยืน ซึ่งมี
วัตถุประสงคจะพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกลาวใหเปนพื้นที่เศรษฐกิจใหมและเปนตนแบบการพัฒนาศูนยกลางความเจริญ
ในแตละภูมิภาคของประเทศ โดยที่ผานมาในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่เมื่อวันที่ 21
สิงหาคม 2561 ที่ ป ระชุ มได เห็ น ชอบกรอบแนวคิดดังกลาว และมอบหมายหน วยงานที่เกี่ ยวของพิ จารณาเรงรั ด
ดําเนินการและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
2. ผลการศึกษาของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ฯ
พบวา ควรมีกรอบการพัฒนาใน 4 ดาน รวมทั้งมีแผนปฏิบัติการการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืน
(Southern Economic Corridor : SEC) พ.ศ. 2562 – 2565 โดยในสวนจํานวนโครงการภายใตกรอบการพัฒนาฯ
และแผนปฏิบัติการฯ นั้น สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดมีการขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอเสนอ
จากเดิม เปน โครงการทั้งหมดรวม 116 โครงการ วงเงินรวม 106,790.13 ลานบาท โดยเปนโครงการที่ตองขอรับ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 111 โครงการ วงเงิน 102,418 ลานบาท (มี 5 โครงการ ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณไว
กอนหนานี้แลว หรือมีแผนจะใชจายจากแหลงเงินอื่นที่ไมใชเงินงบประมาณ) ซึ่งในจํานวนดังกลาวมีโครงการที่เปน
โครงการจําเปน เรงด วนที่ส งผลสํ าคั ญ ต อการพัฒ นาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืน และมีความพรอม
ดําเนินการไดทันทีในปงบประมาณ 2562 (Quick – win) จํานวน 8 โครงการ วงเงินรวม 2,677.3173 ลานบาท โดย
มี 5 โครงการ จะขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงิน
สํ า รองจ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จํ า เป น ซึ่ ง เป น โครงการของกระทรวงมหาดไทย 2 โครงการ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 โครงการ กระทรวงสาธารณสุข 1 โครงการ และสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 1 โครงการ ทั้ งนี้ สํ านั กงานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคมแห งชาติ (โดยหน วยงานผูรับ ผิ ดชอบ 5
โครงการ ที่ ข อรับ งบกลางฯ) ได จั ดทํ า รายละเอีย ดขอมู ล ที่ ห นว ยงายของรัฐ ตอ งเสนอพรอ มกับ การขออนุ มั ติต อ
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แลว
14. เรื่อง การกําหนดสินคาและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542
คณะรั ฐมนตรีมีมติ เห็ น ชอบการกําหนดสิน คาและบริการควบคุม ป 2562 จํ านวน 52 รายการ
จํ า แนกเป น 46 สิ น ค า และ 6 บริ ก าร ตามมติ ค ณะกรรมการกลางว า ด ว ยราคาสิ น ค า และบริ ก าร (กกร.)
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
ในคราวประชุ ม คณะกรรมการกลางว าด วยราคาสิ น ค าและบริก าร ครั้ งที่ 1/2562 เมื่ อ วัน พุ ธ ที่
9 มกราคม 2562 ที่ประชุมไดพิจารณาทบทวนรายการสินคาและบริการควบคุม โดยสรุปมติที่ประชุมได ดังนี้
1. คงรายการสินคาและบริการควบคุม จํานวน 50 รายการ จําแนกเปน 45 สินคา 5 บริการ
โดยปรับเพิ่มขอความรายการสินคาควบคุม จํานวน 1 รายการ คือ ขาวสาลี ปรับเปน ขาวสาลี ขาวบารเลย เพื่อ
ปองกันไมใหสงผลกระทบตอสถานการณราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวภายในประเทศ ซึ่งปจจุบันผูประกอบการโรงงาน
อาหารสัตวมีการนําเขาขาวบารเลยมากขึ้น และเพื่อเปนการติดตามสถานการณอยางใกลชิด กํากับดูแลและบริหาร
จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2. ยกเลิกรายการสินคาควบคุม จํานวน 4 รายการ ดังนี้
2.1 เยื่อกระดาษ เนื่องจากภาวะการคาปกติ ราคาคอนขางทรงตัว
2.2 แบตเตอรี่รถยนต เนื่ องจากตลาดมี การแขงขัน สูง ผูผ ลิต มีการพั ฒ นาสิ นค ารุนใหม
ออกสูตลาดอยางตอเนื่อง
2.3 เม็ดพลาสติก เนื่องจากมีผูผลิตหลายราย ตลาดมีการแขงขันสูง ไมมีปญหาดานกลไก
ราคา
2.4 น้ําตาลทราย เนื่องจากคณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีคําสั่ง เมื่อวันที่ 15 มกราคม
2561 ใหยกเลิกมาตรา 17 (18) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 เฉพาะในสวนของการกําหนด
ราคาขายน้ําตาลทรายเพื่อใชบริโภคในประเทศ ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับกระทรวงอุตสาหกรรมที่ประกาศลอยตัว
น้ําตาลทรายและปลอยราคาใหเปนไปตามกลไกตลาด ตลาดมีการแขงขันและปจจุบันสถานการณราคาน้ําตาลทราย
ลดลงสอดคลองตามกลไกตลาด จึงเห็นควรยกเลิกการกําหนดน้ําตาลทรายเปนสินคาควบคุม
3. เพิ่มรายการสินคาและบริการควบคุม
3.1 เพิ่ ม รายการสิ น ค า ในหมวดยารัก ษาโรคและเวชภั ณ ฑ จํ า นวน 1 รายการ คื อ
เวชภัณฑเกี่ยวกับการรักษาโรค เพื่อใหมีการกํากับดูแลใหครอบคลุมถึงเวชภัณฑ ซึ่งเปนวัสดุหรืออุปกรณที่จําเปน
และมีการใชในการรักษาพยาบาลเปนจํานวนมาก เชน ผาพันแผล สายน้ําเกลือ เข็มฉีดยา เปนตน
3.2 เพิ่ ม รายการบริ ก ารควบคุ ม ในหมวดบริ ก าร จํ า นวน 1 รายการ คื อ บริ ก าร
รักษาพยาบาล บริการทางการแพทย และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เนื่องจากกระทรวง
พาณิชยไดรับเรื่องรองเรียนจากภาคประชาชนเกี่ยวกับปญหาคายาและคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสูงเกินจริง
4. เห็ น ชอบสิ น ค าและบริการควบคุ ม ป 2562 มี จํ านวน 52 รายการ จํ าแนกเป น 46 สิ น ค า 6
บริการ โดยแบงเปน 10 หมวดสินคา และ 1 หมวดบริการ
ทั้งนี้ ใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาราคายาและเวชภัณฑ คารักษาพยาบาล คาบริการ
ทางการแพทย และคาบริการอื่นของสถานพยาบาล เพื่อพิจารณาความพรอมกอนที่จะกําหนดมาตรการที่เหมาะสม
ตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542 ใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย รวมทั้งพิจารณาแนว
ทางการแกไขปญหาอยางยั่งยืน ประกอบดวย ตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย กระทรวงสาธารณสุข กรมบัญชีกลาง
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน มู ลนิ ธิเพื่ อผูบ ริโภค สํานั กงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ สํานักงานหลักประกั น
สุขภาพแหงชาติ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัย และผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐศาสตร
15. เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริต กรณีการคาระหวางประเทศแบบรัฐตอรัฐ จากโครงการรับจํานําขาวและ
การระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบตามที่ ค ณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห งชาติ
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอมาตรการปองกันการทุจริต กรณีการคาระหวางประเทศแบบรัฐตอรัฐ จากโครงการรับ
จํา นํ า ข าวและการระบายข าวแบบรั ฐต อรั ฐ และมอบหมายให กระทรวงพาณิ ช ยและหนว ยงานที่เกี่ย วของรับ ไป
พิ จ ารณาดํ า เนิ น การในส ว นที่ เกี่ ย วข อ งเพื่ อให การดําเนิ น การเกี่ย วกับ การคาระหวางประเทศแบบรัฐ ตอรัฐ จาก
โครงการรับ จํ านํ า ข า วและการระบายข า วแบบรัฐ ตอรัฐ เป น ไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการป องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และแนวทางการปฏิบัติงานในการเจรจาและทําสัญญาซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐของ
กระทรวงพาณิชย ที่ไดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของแลวตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานวา
1. นโยบายยกระดับ ราคาขาวในชวงป 2554 – 2557 ที่ผานมาเปนนโยบายที่ใหความชวยเหลือ
เกษตรกรผูผลิต โดยเขาไปแทรกแซงกลไกราคาและตลาดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ในการระบายขาวของรัฐบาลในขณะนั้น
ไดกําหนดใหการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐเปนเครื่องมือที่สําคัญ ซึ่งปรากฏขอเท็จจริงวาไดมีการบิดเบือนวิธีการผิดไป
จากระเบียบวิธีการคาระหวางประเทศตามรูปแบบรัฐตอรัฐ อีกทั้งมีการกลาวอางขอจํากัดทางการคาซึ่งเปนความลับที่
ไมสามารถเปดเผยได เพื่อไมใหกระทบกับความสัมพันธระหวางประเทศ อันนําไปสูการแสวงหาประโยชนอันมิชอบ
และเปนชองทางของการทุจริตในการบริหารราชการ รวมถึงการปกปดขอมูลเพื่อไมใหไดรับการตรวจสอบ โดยเฉพาะ
รายละเอียดของคูสัญญา ขอตกลง และเงื่อนไขตาง ๆ ซึ่งสรางความเสียหายใหกับประเทศเปนอยางมาก
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2. การทุจริตที่เกิดขึ้นในชั้นการระบายขาวหรือขายขาวจากสต็อกของรัฐบาลซึ่งมีผลตอเนื่องมาจาก
การดําเนินนโยบายโครงการรับจํานําหรือรับซื้อขาวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาลเปนขั้นตอนการทุจริตที่สําคัญและ
มีวิธีการทุจริตที่ซับซอนในหลายขั้นตอนซึ่งสอดประสานกันทั้งระบบ ดังนั้น เพื่อใหการแกไขปญหาดังกลาวเปนไป
อยางครอบคลุมรอบดาน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเสนอมาตรการปองกันการทุจริต กรณี การคาระหวางประเทศ
แบบรัฐตอรัฐ จากโครงการรับจํานําขาวและการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ ดังนี้
ดานนโยบาย
สภาพปญหา
ขอเสนอแนะ
การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร
ตลาดสิ น ค าเกษตรโดยเฉพาะข า วโดยหลั ก การแล ว 1) รั ฐ บาลต อ งมี น โยบายชั ด เจน ที่ มุ ง เน น
รัฐบาลไมควรแทรกแซง เนื่องจากเปน สินคาซึ่งกลไก ช วยเหลือ เกษตรกรโดยจั ด ให มี ม าตรการหรื อ
ตลาดสามารถทํางานไดดีอยูแลว แตยังคงมีสาเหตุบาง กลไกที่จะชวยใหเกษตรกรประกอบเกษตรกรรม
ประการที่ รั ฐ บาลควรเข า ไปแทรกแซง เช น กรณี อยางมีประสิทธิภาพ ไดผลผลิตที่มีปริมาณและ
ปริมาณขาวผลิตที่ผลิตไดในประเทศมีจํานวนมากสงผล คุณ ภาพสูง สามารถดําเนิน การชวยเหลือสิน คา
ให อุป ทานขาวเพิ่ มมากขึ้น และราคาขาวลดลง รัฐ จึง เกษตรใหมีราคาสูงขึ้น โดยใชกลไกของการเพิ่ ม
จําเป น ต องดู ดซั บ อุ ป ทานดั งกล าวโดยการแทรกแซง ตลาดและลดตนทุนการผลิต
ตลาด สงผลใหเกษตรกรสามารถขายขาวไดราคาดีขึ้น 2 ) ก า ร ร ะ บ า ย ข า ว แ บ บ รั ฐ ต อ รั ฐ ใ ห
เปนตน แตอยางไรก็ตาม การใชนโยบายดังกลาวเปน คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาระบายข า วภายใต
การดําเนินการที่ทําใหเกิดการทุจริตและการบิดเบือน คณะกรรมการนโยบายและบริหารจั ดการข าว
กลไกตลาดจากภาครัฐได รวมทั้งอาจเป นการกระทํ า ดํ า เนิ น การเท า ที่ จํ า เป น ยึ ด หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ
ผิ ด ข อ ตกลงกั บ พั น ธสั ญ ญาขององค ก ารการค า โลก ประสิ ท ธิ ผ ลและกลุ ม เป า หมายให ชั ด เจน โดย
(WTO) ที่ กํ า หนดไม ใ ห มี ก ารอุ ด หนุ น สิ น ค า เกษตร คํ า นึ ง ถึ ง ต น ทุ น และผลประโยชน ข องนโยบาย
ภายในประเทศและการอุดหนุนสงออก
ดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งภาระทางการคลัง
3) คณะกรรมการนโยบายและบริห ารจั ด การ
ขาว ควรกําหนดกรอบนโยบายและเปา หมาย
ของการบริหารจัดการเรื่องขาวในแตละปอยาง
เหมาะสม
ดานการดําเนินงานของหนวยงาน
สภาพปญหา
ขอเสนอแนะ
1. ขั้นตอนกอนการระบายขาว
 ประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวเปนบุคคล 1.1 เห็นควรใหขาราชการประจําของ
ผูมีสวนสําคัญที่จะกําหนดใหมีการระบายขาวแบบรัฐตอ กระทรวงพาณิชย ทําหนาที่เปนประธาน
รัฐ ซึ่งในชวงที่มีการทุจริตจากการระบายขาวแบบรัฐตอ อนุกรรมการพิจารณาระบายขาว เพื่อระบาย
รั ฐ ป 2554 – 2555 ประธานอนุ ก รรมการฯ ได แ ก ขาวอยางเหมาะสมภายใตกรอบนโยบายและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยและรัฐมนตรีชวยวาการ ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของรัฐบาล
กระทรวงพาณิชย ซึ่งมีที่มาจากขาราชการการเมือง โดย *ปจจุบันประธานอนุกรรมการพิจารณาระบาย
เป น ผูพิ จ ารณาให ความเห็ น ชอบขายข าวและให ความ ขาวตามคํ าสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่
เห็นชอบในการแกไขสัญญาดวย ซึ่งเมื่อพิจารณาอํานาจ 175/2557 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
หน าที่ของคณะอนุ กรรมการฯ แล วพบวา ประธานอนุ พิจารณาระบายขาว ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557
กรรมการฯ จําเปนตองเปนผูมีความรูเกี่ยวกับสต็อกขาว ได กํ า หนดให ป ลั ด กระทรวงพาณิ ช ย ซึ่ ง เป น
ของรัฐบาล ราคาขาวของตลาดโลก วิธีการระบายขาวซึ่ง ข า ราชการประจํ า ทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานอนุ
จะทําใหเกิดประโยชนโดยรวมตอระบบการคาขาวของ กรรมการฯ ดังนั้น ขอเสนอแนะในสวนนี้จึงเห็น
ประเทศ ซึ่ ง ข า ราชการประจํ าย อ มจะเป น ผู มี ค วามรู ควรใหประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว
ความสามารถในการจั ด การข า ว รวมทั้ ง ทั ก ษะการ มีทมี่ าจากขาราชการประจําตอไป
บริหารสต็อกขาวไดดีกวาขาราชการการเมือง
1.2) ในการดําเนินการของคณะอนุกรรมการฯ
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 ที่ผานมาหลายรัฐบาลมั กเสนอให มีการระบายข าว
แบบรัฐตอรัฐ โดยใหสาเหตุวาขาวมีปริมาณมากเกินไป
สงผลใหตนทุนในการเก็บรักษาขาวมีราคาสูงตามไปดวย
หรือเพื่อความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ ซึ่งไมพบวามี
กฎหมาย ระเบี ย บ หรื อ หลั ก เกณฑ ที่ เ กี่ ย วกั บ ความ
จําเปนที่จะใชอางเพื่อทําการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐจะ
มีก็เพียงแนวปฏิบัติเทานั้น
2. วิธีการระบายขาว
วิธีการระบายขาวของกรมการคาตางประเทศมีจํานวน 5
วิธี ไดแก 1) ขายแบบรัฐตอรัฐ 2) ขายเปนการทั่วไป 3)
ขายในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา 4) ขายใหแกองคกร
และ 5) บริจ าค ซึ่ งคณะอนุ กรรมการพิ จ ารณาระบาย
ขาวสามารถคัดเลือกวิธีการระบายขาวไดหลายรูปแบบ
ซึ่งในชวงรัฐบาล ป 2554 – 2555 คณะอนุกรรมการฯ
ไดเลือกวิธีการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ ซึ่งสรางกลไกอัน
นําไปสูการทุจริตและสรางความเสียหาย

ควรจั ด ให มี ช อ งทางการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น
ของภาคสวนที่เกี่ยวของ และใหมีการเปดเผย
รายงาน ป ระชุ ม คณ ะอนุ ก รรมการฯ ต อ
สาธารณะ
1.3) เห็นควรใหกรมการคาตางประเทศ
กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ หรือคูมือที่
เกี่ยวของเพื่อใชอางถึงความจําเปนและความ
เหมาะสมในการกําหนดใหมีการระบายขาว
แบบรัฐตอรัฐ

เห็ น ควรใหกรมการคา ตางประเทศพิ จ ารณา
ระบายข า วด วยวิ ธี อื่ น ได แก การระบายข าว
ภายในประเทศใหกับบริษัทเอกชนควรใชวิธีการ
ประมู ล ที่ โ ปร ง ใสและเป ด เผย แต ถ า มี ค วาม
จําเปนเรงดวนอาจประสานกับผูประกอบการคา
ขาวโดยนํารายชื่อมาจากสมาคมผูคาขาว ซึ่งตอง
เปนผูคาขาวจริงมิใชนายหนาเขามาแขงขัน และ
การสงเสริมการระบายขาวในตลาดสินคาเกษตร
ล ว งหน า โดยให พั ฒ นาตลาดสิ น ค น เกษตร
ลวงหนาใหเปนแหลงสําคัญของการระบายขาว
3. ขั้นตอนการพิจารณาสัญญากอนลงนามในสัญญาระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ
 การดํ าเนิ น การที่ ผ า นมามี ก ารแก ไขสั ญ ญาการค า ให ก รมการค า ต า งประเทศจั ด ทํ า สั ญ ญ า
ระหว างประเทศแบบรั ฐ ต อ รั ฐ เพื่ อ ประโยชน ของผู ซื้ อ มาตรฐานเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศแบบ
โดยเฉพาะการแกไขสัญญาเพิ่มชนิดและปริมาณขาว ซึ่ง รัฐตอรัฐ (Standard Contract) โดยคํานึงถึง
ถื อ เป น สาระสํ าคั ญ นอกขอบเขตของสั ญ ญาและมี ผ ล การตรวจสอบคูสัญญาเกี่ยวกับสถานะการเปน
เสมื อ นหนึ่ ง เป น การสั ญ ญาฉบั บ ใหม ที่ ค วรต อ งมี ก าร ตัว แทนของรัฐ บาลกลางการส งมอบข าว การ
เจรจาใหม อ ย า งรอบคอบรั ด กุ ม บนเงื่ อ นไขที่ เ กิ ด ชํ า ร ะ เงิ น แ ล ะ ร า ค า ข า ว ม า พิ จ า ร ณ า
ประโยชนแกประเทศชาติและทําเปนสัญญาฉบับใหม
ประกอบการจัดทําสัญญาดังกลาวดวย ดังนี้
 การเปลี่ยนแปลงขอตกลงและเงื่อนไขของสัญญาซื้อ 3.1 คูสัญญาของรัฐ ตองเปนรัฐบาลกลางหรือ
ขายข าว จากเงื อ นไขเดิ ม คื อ Free on Board : FOB ตัวแทนที่ไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษร
(สัญญาซื้อขายที่มีการกําหนดราคาสินคารวมคาใชจาย ใหดําเนินการแทนรัฐบาลกลางเทานั้น
ตาง ๆ เกี่ยวกั บสิน คาจนกระทั่ งขนสิน คาขึ้น บนระวาง 3.2 วิธีการสงมอบขาว ไมควรสงมอบขาวแบบ
เรือ) หรือ Cost Insurance and Freight : CIF (สัญญา หน า คลั ง สิ น ค า (Ex Warehouse) และควร
ซื้ อ ขายที่ มี ก ารกํ าหนดราคาสิ น ค า โดยรวมค าระวาง กํ า หนดวิ ธี ก ารควบคุ ม เพื่ อ ให มี ก ารส งออกไป
ขนส งสิ น ค า และค า เบี้ ย ประกั น ภั ย ไว ดว ย) เป น การส ง ตางประเทศจริง
มอบข าวแบบหน าคลั งสิ น ค า (Ex Warehouse) ทํ าให 3.3 วิธีการชําระเงิน ควรชําระเงินคาขาวผาน
กลุ ม บุ ค คลผู ก ระทํ าทุ จ ริ ต ที่ มี อํานาจเกี่ ย วข อ งกั บ การ ธนาคารโดยวิธี Letter of Credit (L/C)
ระบายข าวสามารถแอบนํ าข าวที่ ส งมอบกั น หนาโกดัง 3.4 ราคาขาว ไมควรกําหนดราคามิตรภาพหรือ
สิ น ค า ออกไปขายเวี ย นภายในประเทศได แต ห ากเป น ราคาที่ต่ํากวาราคาตลาด
การซื้อขายขาวแบบ FOB หรือ CIF จะสามารถยืนยันได รวมทั้ง กําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับ
วาขาวจะถูกสงออกไปตางประเทศ
การแกไขสัญญาการคาระหวางประเทศแบบรัฐ
 ขอตกลงเรื่องการชําระราคาขาวโดยใชแคชเชียรเช็ค ต อ รั ฐ โดยอาจดํ า เนิ น การร ว มกั บ สํ า นั ก งาน
จะทํ า ให เกิ ด ช องทางในการชํ า ระเงิน โดยการออกเช็ ค คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) กระทรวงการ
ภายในประเทศได ซึ่ งขั ดกั บ หลั กการทั่ วไปของการค า ตางประเทศ (กต.) และสํานักงานอัยการสูงสุด
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ระหว า งประเทศ ที่ นิ ย มการชํ า ระเงิ น แบบ Letter of (อส.)
Credit (L/C) เพราะเป น วิ ธี ที่ ส ามารถตรวจสอบได ว า
สินคาถูกสงไปยังตางประเทศจริง
 ราคาข า วเป น ข อ ตกลงหนึ่ งของสั ญ ญาซื้อ ขายข าว
แบบรัฐตอรัฐ ซึ่งที่ผานมามีการตกลงราคาขายขาวตาม
“ราคามิตรภาพ” สงผลให รัฐบาลขาดทุ นจากการขาย
ขาว เนื่องจากรัฐบาลรับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรใน
ราคาตันละ 15,000 – 20,000 บาท แตเมื่อระบายขาว
แบบรัฐตอรัฐ กลับขายในราคามิตรภาพ (ประมาณตันละ
10,000 – 12,000 บาท) จึ งนํ า ไปสู ค วามเสี ย หายแก
งบประมาณแผนดินหรือภาษีประชาชนเปนจํานวนมาก
4. การเปดเผยขอมูลการขายขาวแบบรัฐตอรัฐใหสาธารณชนรับทราบ
การระบายขาวจากสต็อกรัฐบาลโดยวิธีการซื้อขายขาว เห็ น ควรให ก รมการค า ต า งประเทศเป ด เผย
แบบรั ฐ ต อ รั ฐ ตามโครงการรั บ จํ า นํ า ข า วเปลื อ กของ สัญญาการคาระหวางประเทศแบบรัฐตอรัฐทั้ง
รัฐบาลที่ ผานมาเปนไปในลักษณะปกปดขอมูลขาวสาร ฉบับ แตหากกรมการคาตางประเทศไมสามารถ
ซึ่งส อให เห็ น วา เป น การดํ าเนิ น การที่ ไม มีความโปรงใส เป ด เผยสั ญ ญาทั้ งฉบั บ ได ควรเป ด เผยข อ มู ล
ขัดกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยใหเหตุผล บางสวนของสัญญาฯ เชน ปริมาณขาว ชนิดของ
วาการเจรจาซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐไมสามารถเปดเผย ขาว ราคาขาว วิธีการสงมอบขาว และการชําระ
ตอสาธารณชนได เพราะตองอาศัยความสัมพันธระหวาง เงิ น เป น ต น พร อ มทั้ ง จั ด ทํ า คู มื อ เผยแพร ใ ห
ประเทศเปนหลัก โดยเฉพาะประเทศผูซื้อที่ไมตองการให ประชาชนได รั บ ทราบสิ ท ธิในการเข าถึ งข อ มู ล
เปดเผยขอมูลเนื่องจากเปนเรื่องที่มีความออนไหวสูงเปน ขาวสารดังกลาว เพื่ อใหรวมกัน ตรวจสอบการ
ขอมูลดานความมั่นคงทางดานอาหารของประเทศผูซื้อ บริหารงานของภาครัฐ
ตางประเทศ
16. เรื่อง ขออนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี ไทย –
เวียดนาม (JCBC) ครั้งที่ 3
คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็ น ชอบกรอบการหารือสําหรับ การประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความ
รวมมือทวิภาคี (Joint Commission on Bilateral Cooperation: JCBC) ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 3 และเห็นชอบ
ใหคณะผูแทนไทยหารือกับฝายเวียดนามตามประเด็นที่อยูในกรอบการหารือเพื่อสงเสริมผลประโยชนของฝายไทย
และการสงเสริมความสัมพันธกับเวียดนาม และเมื่อไดจัดทําบันทึกการประชุมแลว กระทรวงการตางประเทศ จะ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป ตามที่กระทรวงการตางประเทศ เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
คณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภ าคี ไทย – เวีย ดนาม ได มีการหารือรวมกัน มาอยาง
ตอเนื่องตั้งแตป 2556 เพื่อสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือทวิภาคีในประเด็นตาง ๆ ที่ทั้งสองฝายจะดําเนินการ
รวมกัน โดยกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี (Joint Commission
on Bilateral Cooperation: JCBC) ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 ที่
กรุงเทพมหานคร นั้น ทั้งสองฝายจะหารือเกี่ยวกับประเด็นความรวมมือตาง ๆ ที่ไดมีการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง
รวม 12 ดาน ใหเปนรูปธรรมมากขึ้น เชน ดานการเมือง ดานการทหารและความมั่นคง ดานกฎหมาย ดานการคาและ
การลงทุน ดานความเชื่อมโยง (การคมนาคมขนสงทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ) ดานการทองเที่ยว และดาน
แรงงาน รวมทั้งจะมีการหารือเกี่ยวกับความรวมมือในระดับภูมิภาคและระหวางประเทศดวย นอกจากนี้ ทั้งสองฝาย
จะมีการหารือในประเด็นความรวมมือซึ่งเพิ่มเติมจากการประชุมฯ ครั้งที่ผานมาใน 3 ประเด็นหลักใหชัดเจนยิ่งขึ้น
ดวย ดังนี้ (1) การสงเสริมและแลกเปลี่ยนประสบการณ เพื่อปองกันและตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
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รายงาน และไรการควบคุ ม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU) (2) การขยายความรวมมื อ
ดานการเกษตร โดยจะสงเสริมความรวมมือดานการผลิตขาว การวิจัย และการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน
ซึ่งรวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) และ (3) ความรวมมือทาง
วิชาการและการพัฒนาอยางยั่งยืนในสาขาตาง ๆ เชน สาขาเกษตร สาธารณสุข และการศึกษา
ทั้งนี้ เมื่อการประชุมฯ แลวเสร็จ กระทรวงการตางประเทศจะจัดทําบันทึกการประชุมดังกลาว
(ไมมีการลงนาม) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบรางปฏิญญาแสดงเจตจํานงระหวางกระทรวงคมนาคมแหงราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงคมนาคมภายใตรัฐมนตรีวาการแหงรัฐวาดวยการเปลี่ยนผานของระบบนิเวศนและการพัฒนาสังคมแหง
สาธารณรัฐฝรั่งเศสวาดวยความรวมมือในสาขาคมนาคมขนสง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบร างปฏิ ญ ญาแสดงเจตจํ า นงระหวา งกระทรวงคมนาคมแห งราชอาณาจั ก รไทยและ
กระทรวงคมนาคมภายใตรัฐมนตรีวาการแหงรัฐวาดวยการเปลี่ยนผานของระบบนิเวศนและการพัฒนาสังคมแหง
สาธารณรัฐฝรั่งเศสวาดวยความรวมมือในสาขาคมนาคมขนสง
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามฝายไทย สําหรับ
การลงนามดั งกล าว โดยให กระทรวงการต างประเทศ (กต.) ออกหนั งสื อมอบอํ านาจเต็ ม (Full Powers) ให แ ก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม หรือผูที่ไดรับมอบหมายสําหรับการลงนามดังกลาว ทั้งนี้ คค. ยังไมมีกําหนดวันที่
จะมีการลงนามในรางปฏิญญาแสดงเจตจํานงฯ แตจะไดประสานงานกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเรงรัดใหมีการลงนาม
ไดโดยเร็วตอไป
ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขรางปฏิญญาฯ สวนที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของ
ไทยและไมขัดตอหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบไปแลว กระทรวงคมนาคมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พรอมชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่ไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวาง
ประเทศ)
สาระสําคัญของรางปฏิญญาฯ เปนการกําหนดกรอบความรวมมือในการเสริมสรางการแลกเปลี่ยน
ประสบการณดานการคมนาคมสาขาตาง ๆ ครอบคลุมทั้งระบบราง การขนสงทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ และยัง
รวมถึงการขนสงมวลชนในเมืองและการขนสงดวยเทคโนโลยีสะอาดดวย โดยทั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส
จะจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ ตามขอบเขตความรวมมือ เชน การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูเชี่ยวชาญ การเยือนของ
เจาหนาที่และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคระดับสูง การจัดสัมมนาและการประชุมรวมกัน
18. เรื่อง รางบันทึกความตกลงระหวางสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP)
คณะรั ฐ มนตรีมีม ติ เห็ น ชอบต อ รางบัน ทึก ความตกลงระหวางโครงการพั ฒ นาแห งสหประชาชาติ
(United Nations Development Programme: UNDP) และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) (Standard Letter of Agreement: LOA) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามการมีสวนรวมที่
ประเทศกําหนดด านการเปลี่ ยนแปลงสภาภู มิอากาศ ภายหลังป ค.ศ. 2020: การสรางความยั่งยืน ผานกลไกทาง
การเงิ น เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศในประเทศไทย [Nationally Determined Contribution (NDC)
Support Project: Delivering Sustainability through Climate Finance Actions in Thailand] (โค รงก าร
NDC) พรอมทั้ง อนุมัติใหเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายเปนผูลงนามในรางบันทึกความตกลงฯ เพื่อดําเนินโครงการ NDC ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม (ทส.) เสนอ
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ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางบันทึกความเขาใจฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญหรือไม
ขัด ตอผลประโยชน ของไทย และไม ขัดกั บหลั กการที่คณะรัฐ มนตรีไดมีมติอนุมัติห รือใหความเห็น ชอบไปแลว ให
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสามารถดําเนินการไดโดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอม
ทั้งชี้แจงเหตุ ผลและประโยชนที่ไทยไดรับ จากการปรับเปลี่ ยนดังกล าวดวย ตามนัย มติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 30
มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ)
สาระสํ าคั ญ ของรา งความตกลงฯ เป น การกําหนดเรื่องการให การสนั บ สนุน โครงการ NDC เช น
สนับสนุนสําหรับความชวยเหลือตามที่ไดกําหนดไวในเอกสารโครงการ NDC (ความชวยเหลือเชิงวิชาการ การอํานวย
ความสะดวกในการจัดประชุมหรือการฝกอบรม การตีพิมพรายงานการวิเคราะห ฯลฯ) สนับสนุนการใหงบประมาณ
ชวยเหลือ จํานวน 931,500 ดอลลารสหรัฐ สําหรับการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ระหวางป พ.ศ. 2561 – 2563 เปนตน
สําหรับโครงการ NDC มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนประเทศไทยใหสามารถดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศใหบรรลุเปาหมายไดตามแนวทางการมีสวนรวมที่ประเทศกําหนด (การลดการปลอยกาซเรือนกระจกลง
รอยละ 20 ภายในป พ.ศ. 2573 ความสามารถในการฟนตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและหนวยงานที่
เกี่ ย วข องทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนรวมกั น กํา หนดรายละเอียดกิจกรรมตาง ๆ ตามกรอบที่กําหนดไวในเอกสาร
โครงการ NDC เช น พั ฒ นาแนวทางการจั ดทํ างบประมาณของภาครัฐ ใหส นั บ สนุ น การดําเนิ น งานเกี่ย วกั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) รวมกับภาคเอกชนเพื่อพิจารณาแนวทางเกี่ยวกับ
การลดกาซเรือนกระจกในภาคเอกชน
19. เรื่อง แผนปฏิบัติการรวมแมน้ําโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 2565) : กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรม เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการรวมแมน้ําโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ป
(พ.ศ. 2562 - 2565) : ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (เมียนมา) ราชอาณาจักรไทย (ไทย) และสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม (เวียดนาม)
2. เห็นชอบใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ในฐานะตัวแทน
ประเทศไทย จั ดทํ าคํ าขอรายจ ายงบประมาณประจําป ทั้ งงบประมาณภายในประเทศและต างประเทศ ในการ
ดําเนินงานตามภารกิจตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการรวมแมน้ําโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ
4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565) : กั ม พู ช า จี น สปป.ลาว เมี ย นมา ไทย และเวี ย ดนาม โดยยกเว น การปฏิ บั ติ ต ามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 4 ธัน วาคม 2560 เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเขาสูการพิ จารณาคณะรัฐมนตรี เนื่องจาก
ปญหายาเสพติดถือเปนวาระแหงชาติและอยูในกรอบนโยบายของฝายความมั่นคง และแผนปฏิบัติการรวมดังกลาว มี
ความเรงดวนมาก จะตองเริ่มปฏิบัติการในหวงเดือนมกราคม 2562
ทั้ งนี้ ให ก ระทรวงยุ ติ ธ รรม (สํ านั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ) และ
หนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป สําหรับคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 –
2565 ใหกระทรวงยุติธรรม (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด) ดําเนินการตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ
โดยเมื่ อ แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ ในส ว นที่ เกี่ ย วข อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารร ว มแม น้ํ าโขง
ปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2565) : กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา
ไทย เวียดนาม ประกาศใชแลว ใหกระทรวงยุติธรรม (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด)
พิจารณาปรับแผนปฏิบัติการรวมแมน้ําโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปฯ ใหสอดคลอง
กับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติตอไปดวย
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สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการรวมฯ ระยะ 4 ป เปนการกําหนดทิศทางความรวมมือแกไขปญหา
ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํารวมกันเปนระยะ 4 ป โดยใชยุทธศาสตรการผนึกกําลังของสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ
ในการปดลอมพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําและกําหนดมาตรการดําเนินการ 7 ประการ ไดแก (1) การสกัดกั้นควบคุม
สารตั้งตนและเคมีภัณฑที่ใชในการผลิตยาเสพติด (2) การสกัดกั้นเสนทางลําเลียงยาเสพติด (3) การสกัดกั้นพื้นที่เสี่ยง
ตามแนวชายแดน (4) การปราบปรามเครือขายการผลิตและคายาเสพติด (5) การสกัดกั้นยาเสพติดตามลําแมน้ําโขง
(6) การสนับสนุนมาตรการและความชวยเหลือ และ (7) การพั ฒ นาศูนยประสานงานแมน้ําโขงปลอดภัยและการ
พัฒนาระบบ
20. เรื่อง รางกรอบเจรจากรณีการจัดทําตารางขอผูกพันภายใตองคการการคาโลก (WTO) ของสหภาพยุโรป
และสหราชอาณาจั กร อั น เป น ผลเนื่ องมาจากการออกจากสมาชิก ภาพสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจัก ร
(Brexit)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางกรอบเจรจากรณีการจัดทําตารางขอผูกพันภายใตองคการการคา
โลก (WTO) ของสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร อันเปนผลเนื่องมาจากการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรป
ของสหราชอาณาจักร (Brexit) เพื่อที่ กรทรวงพาณิ ชย จะไดใชเป นแนวทางในการเจรจารวมกับ สหภาพยุโรปและ
สหราชอาณาจักรตอไป ตามที่กระทรวงพาณิชย เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. ตามแนวทางปฏิบัติภายใตองคการการคาโลก ขอ XXVIII ของ GATT 1994 กําหนดใหสมาชิกที่
ตองการแกไขหรือถอนขอผูกพันในตารางพันธกรณี จะตองเจรจาและตกลงกับประเทศสมาชิกที่เกี่ยวของกอนที่จะ
ขอรับการรับรองตารางพันธกรณีที่ไดผานการเจรจากับสมาชิกที่เกี่ยวของแลวจากสมาชิก WTO ทั้งหมดจึงจะถือวา
ตารางพันธกรณีนั้นเปนตารางพันธกรณีที่แนบทายความตกลงวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement
on Tariff and Trade – GATT 1994) อยางสมบูรณ
2. การขอแกไขขอผูกพันในตารางพันธกรณีของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรจะสงผลกระทบ
ตอสินคาที่ไทยไดรับการจัดสรรโควตารายประเทศ (Country Specific – Quota - CSQ) รวมถึงสินคาโควตาภาษี
รายการอื่น ๆ ที่ไทยมีการสงออกไปยังสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรอยางมีนัยสําคัญ โดยสหภาพยุโรปและ
สหราชอาณาจักรมีขอเสนอในการปรับปรุงปริมาณโควตาภาษีเนื่องจากการออกจากสมาชิกภาพของสหราชอาณาจักร
จะสงผลใหสหภาพยุโรปคงเหลือสมาชิก 27 ประเทศ จากเดิม 28 ประเทศ จึงจําเปนตองมีการปรับขอผูกพันปริมาณ
โควตาภาษีโดยการแบงสัดสวนโควตาภาษีระหวางสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร โดยใชหลักการคือ สหภาพ
ยุโรป ( 27 ประเทศ) = สหภาพยุโรป ( 28 ประเทศ) – สหราชอาณาจักร
3. เนื่องจากที่ผานมา สหราชอาณาจักรเปนสมาชิกภาพสหภาพยุโรปที่สินคามีการเคลื่อนยายสินคา
โดยเสรี (free circulation) ระหวางกั น ซึ่ งอาจสงผลใหขอเสนอการแบงสัดสวนโควตาไมสะทอนตอการนําเขาที่
แทจริงของสินคาที่เขาสูสหภาพยุโรป และที่เขาสูสหราชอาณาจักร ดังนั้น ไทยจึงตองเขารวมการเจรจาการขอแบง
สัดสวนโควตาเพื่อรักษาสิทธิประโยชนในการสงออกของไทยไปยังสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร
4. กระทรวงพาณิชยไดจัดทํารางกรอบการเจรจากรณีการจัดทําตารางขอผูกพันภายใตองคการการคา
โลก (WTO) ของสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร อันเปนผลเนื่องมาจากการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรป
ของสหราชอาณาจั ก ร (Brexit) เพื่ อใช เป น แนวทางในการเจรจากั บ สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจั ก ร โดยมี
สาระสําคัญ คือ เจรจาเพื่อรักษาสิทธิประโยชนโดยรวมที่ไทยจะไดรับหลังจากสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป
ไมนอยไปกวาที่ไทยเคยไดรับโดยรวมเมื่อครั้งสหราชอาณาจักรเปนสมาชิกสหภาพยุโรป
21. เรื่อง การเขารวมรางแถลงการณรวมการเริ่มเจรจาจัดทําความตกลงพาณิชยอิเล็กทรอนิกสภายใต WTO
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเขารวมของไทยในรางแถลงการณรวมการเริ่มเจรจาจัดทําความตกลง
พาณิ ช ย อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ภ ายใต WTO (Joint Statement on Electronic Commerce) ตามที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย
เสนอ
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สาระสําคัญ
ในช วงการประชุ ม รัฐ มนตรี WTO อยางไม เปน ทางการ (Informal WTO Ministerial Gathering:
IMG) จะมี การประกาศแถลงการณ รวมการเริ่ มเจรจาจั ดทํ าความตกลงพาณิ ช ยอิเล็กทรอนิ กสภ ายใต WTO ของ
รัฐมนตรี ซึ่งถือเปนการแสดงเจตนารมณในระดับนโยบายสําหรับการเจรจาความตกลงพาณิ ชยอิเล็กทรอนิ กสใน
อนาคต ทั้งนี้ ผลจากการประชุมจะเปนเอกสารที่ไมมีการลงนามและจะไมกอใหเกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ โดยมีเนื้อหา ดังนี้
“ รัฐมนตรีในฐานะตัวแทนของสมาชิกองคการการคาโลก (ดับบิวทีโอ) ดังตอไปนี้...
ยินดีกับความกาวหนาที่จะนําไปสูการเจรจาเรื่องพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตในชวงการประชุมระดับ
รัฐมนตรีองคการการคาโลก ครั้งที่ 11 ณ กรุงบัวโนสไอเรส
เรายื น ยั น เจตนารมณ ในการเริ่ ม การเจรจาขององค การการคาโลกเรื่อ งพาณิ ช ย อิเล็ก ทรอนิ ก ส ที่
เกี่ยวของกับการคา
เราจะพยายามบรรลุผลลัพธที่มีมาตรฐานสูงบนพื้นฐานของความตกลงที่มีอยูภายใตองคการการคา
โลกและกรอบการทํางานโดยการเขารวมของสมาชิกองคการการคาโลกจํานวนมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
เราตระหนั กและคํ า นึ งถึ งโอกาสและความท าทายที่มี ลั กษณะเฉพาะที่ เผชิญ โดยประเทศสมาชิ ก
รวมทั้ งประเทศกํ า ลั งพั ฒ นา ประเทศพั ฒ นาน อยที่ สุด ตลอดจนวิส าหกิจ ขนาดกลาง ขนาดยอม และรายยอยที่
เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เราจะสนับสนุนใหสมาชิกองคการการคาโลกทุกประเทศเขารวมเพื่อเพิ่มพูนผลประโยชนของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสสําหรับผูประกอบการ และเศรษฐกิจโลก”
ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก WTO จะรวมกันรับรองแถลงการณรวมการเริ่มเจรจาจัดทําความตกลงพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสภายใต WTO ในชวงการประชุมรัฐมนตรี WTO อยางไมเปนทางการ ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ
เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส

แตงตั้ง
22. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนสมบูรณ ดังนี้
1. นายเกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุมงาน
อายุ รกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ สํ านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวัด สงขลา สํานักงานปลั ด กระทรวง ดํารงตํ าแหน ง
นายแพทย ท รงคุ ณ วุ ฒิ (ด า นเวชกรรม สาขาอายุร กรรม) กลุม งานอายุ รกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ สํ านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2561
2. นางสุ ภ ารั ช ต กาญจนะวณิ ช ย นายแพทย เชี่ ย วชาญ (ด านเวชกรรม สาขากุ ม ารเวชกรรม)
กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารง
ตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป

21
23. เรื่อง การพิจารณาแตงตั้งเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ศู น ย อํ า นวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต เ สนอแต ง ตั้ ง
พลเรือตรี สมเกี ยรติ ผลประยู ร รองเลขาธิการศูนยอํานวยการบริห ารจั งหวัดชายแดนภาคใต ให ดํารงตําแหน ง
เลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง
เปนตนไป เพื่อทดแทนผูเกษียณอายุราชการ
24. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ร องนายกรั ฐ มนตรี (พลเอก ฉั ต รชั ย สาริ กั ล ยะ) เสนอแต ง ตั้ ง
นางสาวเยาวนุ ช วิ ยาภรณ เป น กรรมการผู ท รงคุณ วุฒิ ในคณะกรรมการบริห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เศษเพื่ อ การ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน (กทพ.) แทนตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 22 มกราคม 2562 เปนตนไป
25. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานพลังงานในคณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มเสนอแต ง ตั้ ง
นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานพลังงานในคณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก แทนตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 22 มกราคม 2562 เปนตนไป
26. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เสนอ
ดังนี้
1. แต งตั้ ง ผู ชวยศาสตราจารยปารีณ า ศรีวนิชย เปน กรรมการผูทรงคุณ วุฒิ ดานกฎหมาย ใน
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา แทนตําแหนงที่วางลง และกําหนดใหมีที่มาจากภาค
วิชาการ ตามนัยมาตรา 21 (2) แหงพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561
2. ปรับปรุงที่มาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการผู ท รงคุ ณ วุฒิ ในคณะกรรมการบริห ารกองทุ น เพื่ อความเสมอภาคทางการศึ กษา ลงวัน ที่
18 กรกฎาคม 2561 เพื่อใหมีที่มาจากภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภาคละสองคน ซึ่งอยางนอย
ตองมีผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายหนึ่งคน ตามนัยมาตรา 21 (2) แหงพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ. 2561 จํานวน 2 คน ไดแก (1) รองศาสตราจารยดารณี อุทัยรัตนกิจ เดิม กรรมการผูทรงคุณวุฒิภาค
วิชาการ ปรับปรุงเปน กรรมการผูทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม (2) นายภัทระ คําพิทักษ เดิม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภาคประชาสังคม ปรับปรุงเปน กรรมการผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 22 มกราคม 2562 เปนตนไป
27. เรื่อง ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีคงอยูปฏิบัติหนาที่ตออีกหนึ่งวาระ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรี
จํานวน 2 ราย ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหนงหนึ่งปในวันที่ 22 มกราคม 2562 และในวันที่ 23 มกราคม 2562
ตามลําดับ คงอยูปฏิบัติหนาที่ตออีกหนึ่งวาระ โดยลําดับที่ 1 ตั้งแตวันที่ 23 มกราคม 2562 และลําดับที่ 2 ตั้งแตวันที่
24 มกราคม 2562 ดังนี้
1. นายพันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อยูใน
บังคับบัญชารัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. นายโศภณ นภาธร ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ อยูในบังคับบัญชารัฐมนตรีวา
การกระทรวงศึกษาธิการ
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28. เรื่อง ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีคงอยูปฏิบัติหนาที่ตออีกหนึ่งวาระ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให นายอดินันท ปากบารา
ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน งหนึ่งป ในวันที่ 23 มกราคม 2562 คงอยู
ปฏิบัติหนาที่ตออีกหนึ่งวาระ ตั้งแตวันที่ 24 มกราคม 2562
29. เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวม 14 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการเดิมที่ดํารงตําแหนงครบวาระสี่ป ดังนี้
1. ศาสตราจารยประสาท สืบคา
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. ศาสตราจารยชาติชาย ณ เชียงใหม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. รองศาตราจารยบัณฑิต ทิพากร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. ศาสตราจารยปานสิริ พันธุสุวรรณ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารยไพโรจน ภัทรนรากุล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
7. ผูชวยศาสตราจารยรัฐชาติ มงคลนาวิน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
8. ศาสตราจารยศันสนีย ไชยโรจน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
9. ศาสตราจารยสมชาย วงศวิเศษ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
10. ศาสตราจารยสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
11. รองศาสตราจารยสุธรรม อยูในธรรม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
12. รองศาสตราจารยพรชัย เทพปญญา
กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
13. รองศาสตราจารยประสบศรี อึ้งถาวร
กรรมการผูแทนองคกรวิชาชีพ
14. นายธนู กุลชล
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 22 มกราคม 2562 เปนตนไป

กรรมการผูแทนองคกรเอกชน

30. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภท
บริหารระดับสูง รวม 7 ตําแหนง ดังนี้
1. นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวงชนบท
ไปดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
2. นายจิรุตม วิศาลจิตร ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ไปดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
3. นายสมั ย โชติ ส กุ ล ผู ต รวจราชการกระทรวง (ผูต รวจราชการกระทรวงระดับ สูง) สํานั กงาน
ปลัดกระทรวง ไปดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
4. นางสาวกอบกุ ล โมทนา ที่ ป รึ ก ษาด า นเศรษฐกิ จ การขนส งทางอากาศ (นั ก วิช าการขนส ง
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ไปดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงระดับสูง)
สํานักงานปลัดกระทรวง
5. นางสาวดุ จ ดาว เจริ ญ ผล ที่ ป รึ ก ษาด า นเศรษฐกิ จ การขนส ง ทางบก (นั ก วิ ช าการขนส ง
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ไปดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงระดับสูง)
สํานักงานปลัดกระทรวง
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6. นายวิ ท ยา ยาม วง ที่ ป รึ กษาดานเศรษฐกิจ การขนสงทางน้ํา (นั กวิช าการขนสงทรงคุณ วุฒิ )
สํานักงานปลัดกระทรวง ไปดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
7. นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
ไปดํารงตําแหนงอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวงชนบท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
......................
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