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วันนี้ (12 มีนาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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กฎหมาย
รางพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ การอนุญาต การกําหนดอัตรา
คาตอบแทน ระยะเวลาและเงื่อนไขการลงทุนจัดใหมีหรือเขาบริหารจัดการทาเรือ
เรือหรือพาหนะสําหรับขนสงขามฟาก ที่พักริมทาง หรือสิ่งกอสรางอื่นใดในเขต
ทางหลวงแผนดิน ทางหลวงพิเศษ และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่จังหวัดชุมพร พ.ศ. …. และราง
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวน ในทองที่จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ….
รวม 2 ฉบับ
รางกฎกระทรวงกําหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก และ
ประโยชนตอบแทนของศิลปนแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)
รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการ
นําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 103) พ.ศ. 2537 พ.ศ. ….
เศรษฐกิจ - สังคม
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การปรับกรอบการดําเนินโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยแหงรัฐ (โครงการบาน
ลานหลัง)
ขอความเห็นชอบโครงการชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่
ประสบภัยจากพายุโซนรอนปาบึก
โครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร (ปการศึกษา 2561 2565) เพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชน
และตอบสนองยุทธศาสตรประเทศ ระยะที่ 1 (ปการศึกษา 2561 - 2562)
การรายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร
National e-Payment
รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2561
ขอความเห็นชอบเพิ่มงบประมาณชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาว
ใหแกเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2561/62 (เพิ่มเติม)
งบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก
ทบทวนโครงการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยาสูบที่ไดรับผลกระทบจาก
การลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบเฉพาะฤดูการผลิต 2561/2562
การจัดสรรอัตราขาราชการตั้งใหมใหกับสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
และกระทรวงวัฒนธรรม

2

ตางประเทศ
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การจัดทําพิธีสารแกไขความตกลงดานการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 4 (Fourth
Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment
Agreement)
รางปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ
สมัยที่ 4
การเสนอโนราเปนรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของมนุษยชาติ
ตอองคการยูเนสโก
ขออนุมัติรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในโครงการภายใตกองทุน
พิเศษแมโขง – ลานชาง ระหวางกระทรวงการตางประเทศกับสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย และรางบันทึกความ
เขาใจระหวางกระทรวงการตางประเทศกับสถาบันความรวมมือเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจลุมน้ําโขง
ขอความเห็นชอบรางแถลงการณรวมการประชุมคณะกรรมการรวมสําหรับความ
ตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ระดับรัฐมนตรี
ครั้งที่ 7
ขออนุมัติการจัดทําและลงนามรางบันทึกความเขาใจในการเริ่มใชความตกลงวา
ดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (IICBTA) ในการขนสง
สินคาและผูโดยสารระหวางไทย – เมียนมา และรางบทเพิ่มเติม (Addendum)
แตงตั้ง
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การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
การแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห
การแตงตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาชดเชยคาภาษีอากร
สินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร

****************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุ มั ติ ห ลั ก การร า งพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. …. ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิ จ ารณารวมกั บ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. …. (แก ไขเพิ่ ม เติ ม ให ทั น สมั ย
6 ประเด็ น ) ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ได มี ม ติ (26 พฤศจิ ก ายน 2561) ที่ อ ยู ร ะหว า งการตรวจพิ จ ารณาของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา แลวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทํ า กฎหมายลํ าดับ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสํ าคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ
3. ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไป
พิจารณาดําเนินการตอไป
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
รางพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ตรวจพิจารณาแลว ที่กระทรวงพาณิชยเสนอ มีสาระสําคัญเปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 โดยเพิ่มเติมสิทธิพื้นฐานของผูถือหุนรายยอย เพื่อใหผูถือหุนรายยอยสามารถใชสิทธิในฐานะผูถือหุนได
อย า งแท จ ริ ง กํ า หนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการให มี ค วามโปร งใสโดยใช
หลั กธรรมาภิ บ าลกํ าหนดหลั ก เกณฑ ต าง ๆ เช น การห ามไม ให ถือ หุ น ไขว ในบริษั ท เพื่ อให เกิ ด ความคล องตั ว ใน
การบริหารจัดการ รวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบบริษัท และกําหนดเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการแปร
สภาพบริษัทเปนบริษัทเอกชนเพื่อใหการดําเนินการของบริษัทมหาชนจํากัดมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น เปนการอํานวย
ความสะดวกแกประชาชนในการประกอบธุรกิจอันเปนการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่งายตอการเริ่มตน
ธุรกิจ (Ease of Doing Business) และสงผลตอการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก – งาย ในการประกอบธุรกิจ
(Doing Business) ของธนาคารโลก
2. เรื่อง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุ มั ติ ห ลั ก การร างกฎกระทรวงแบ งส ว นราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว
ดําเนินการตอไปได
2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
ดวย
3. ใหสํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไป
พิจารณาดําเนินการตอไปดวย
4. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับการยกเวนการปฏิ บัติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ 19
ธันวาคม 2549 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กฎกระทรวงการแบงสวนราชการ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
25 สิงหาคม 2554 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการภายในกรมตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เรื่อง การมอบอํานาจการแบงสวน
ราชการภายในกรม
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบ งสวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2559
และปรับปรุงโครงสรางของกรมประมงใหม ดังนี้
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การแบงสวนราชการปจจุบัน
ก. ราชการบริหารสวนกลาง
(1) สํานักงานเลขานุการกรม
(2) กองกฎหมาย
(3) กองการเจาหนาที่
(4) กองคลัง
(5) กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต

การแบงสวนราชการที่ขอปรับปรุง
ก. ราชการบริหารสวนกลาง
(1) สํานักงานเลขานุการกรม
(2) กองกฎหมาย
(3) กองการเจาหนาที่
(4) กองคลัง
(5) กองตรวจสอบเรือประมงสินคาสัตวน้ําและปจจัยการ
ผลิต*
(6) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรม (6) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรม
พิเศษ
พิเศษ
(7) กองตรวจการประมง
(7) กองตรวจการประมง
(8) กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง
(8) กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง
(9) กองนโยบายและยุทธศาสตรพฒ
ั นาการประมง
(9) กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง**
(10) กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ (10) กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ
(11) กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง (11) กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง
(12) กองประมงตางประเทศ
(12) กองประมงตางประเทศ
(13) กองแผนงาน
(13) กองแผนงาน
(14) กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมง (14) กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมง
และหลักฐานเพื่อการสืบคน
และหลักฐานเพื่อการสืบคน
(15) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
(15) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
(16) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
(16) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
(17) กองวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา (17) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา
(18) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
(18) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
(19) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
(19) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
(20) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา
(20) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา
(21) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา
(21) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา
(22) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา
(22) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา
(23) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(23) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(24) สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(24) สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กลุมตรวจสอบภายใน
กลุมตรวจสอบภายใน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค
ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค
(1) สํานักงานประมงจังหวัด
(1) สํานักงานประมงจังหวัด
(2) สํานักงานประมงอําเภอ ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
(2) สํานักงานประมงอําเภอ ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด
กําหนด
* เปลี่ยนชื่อ และปรับปรุงภารกิจใหมีความชัดเจนขึ้น โดยเพิ่มภารกิจ (1) ที่ตัดโอนมาจากกองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการ
ประมง (2) เพิ่มภารกิจการตรวจติดตามสุขอนามัยของทาเทียบเรือประมงและเรือประมง (3) ตัดโอนภารกิจการควบคุมและกํากับดูแล
การเขาเทียบทาของเรือประมงตางประเทศของกองควบคุมการคาสัตวน้ํา (เดิม) ไปสังกัดกองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการ
ประมง
** เปลี่ยนชื่อใหสอดคลองกับการจัดระดับของแผนยุทธศาสตรชาติ

2. ปรับปรุงภารกิจในบางหนวยงานที่ซ้ําซอนกันใหอยูภายในหนวยงานเดียวกัน โดยกําหนดภารกิจ
กองที่มีหนาที่ในการควบคุมสั่งการ แยกจากกองที่มีหนาที่ในการปฏิบัติการตรวจตราจับกุมผูกระทําผิดอยางชัดเจน
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ทั้งการตรวจในทะเล การตรวจสัตวน้ําและเรือประมง ณ ทาเทียบเรือ เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการปรับบทบาท
ภารกิจในกองตาง ๆ ใหม เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจที่ไดมีการปฏิบัติจริง
3. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ การอนุญาต การกําหนดอัตราคาตอบแทน ระยะเวลาและ
เงื่อนไขการลงทุนจัดใหมีหรือเขาบริหารจัดการทาเรือ เรือหรือพาหนะสําหรับขนสงขามฟาก ที่พักริมทาง หรือ
สิ่งกอสรางอื่นใดในเขตทางหลวงแผนดิน ทางหลวงพิเศษ และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ การอนุญาต การ
กําหนดอัตราคาตอบแทนระยะเวลาและเงื่อนไขการลงทุนจัดใหมีหรือเขาบริหารจัดการทาเรือ เรือหรือพาหนะสําหรับ
ขนสงขามฟาก ที่พักริมทาง หรือสิ่งกอสรางอื่นใดในเขตทางหลวงแผนดิน ทางหลวงพิเศษ และทางหลวงสัมปทาน
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการ
ตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดบทนิยาม “ผูอํานวยการทางหลวง” “ลงทุน” และ “ทางหลวง” โดย “ผูอํานวยการทาง
หลวง” หมายถึง ผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน
2. กํ าหนดให ผู ซึ่ งได รั บ การคั ด เลื อ กโดยวิ ธี ป ระมู ล ให เป น ผู ล งทุ น ต อ งยื่ น ขออนุ ญ าตลงทุ น ต อ
ผูอํานวยการทางหลวง โดยในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ไดตามความเหมาะสม
และจําเปนเกี่ยวกับการจัดการรักษาสิ่งแวดลอม การปองกันอุบัติภัยและการติดขัดของการจราจร ลักษณะการใช
ประโยชนในพื้นที่ การปรับสภาพที่ดินและการรื้อยายสาธารณูปโภค การกําหนดพื้นที่ใชสอย การจัดใหมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ การปลูกสรางรวมถึงการปรับปรุงตอเติมหรือการกระทําใด ๆ ในลักษณะเดียวกัน
3. กําหนดใหในการกําหนดอัตราคาตอบแทนอยางนอยตองคํานึงถึงขอบเขตและวัตถุประสงคของ
การจัดใหมีการลงทุน ประมาณการตนทุนคาใชจายและรายไดของการลงทุน ประมาณการผลตอบแทนดานการเงิน
และผลประโยชนตอบแทน ระยะเวลาและเงื่อนไขการลงทุน ทั้งนี้ อาจกําหนดเปนเงินหรือทรัพยสินอื่น หรือการ
ดําเนินการใด ๆ ที่เปนประโยชนแกผูใชทาง หรือประโยชนงานทางก็ได
4. กําหนดใหระยะเวลาในการอนุญาตใหผูซึ่งไดรับการคัดเลือกโดยวิธีประมูล ใหเปนผูลงทุนตอง
คํานึ งถึ งมู ล ค าการลงทุ น ผลตอบแทนที่ ผู รับ อนุญ าตจะไดรับ ทั้งนี้ จะตองมีระยะเวลาไมเกิน 50 ป นั บ แตวัน ที่
ผูอํานวยการทางหลวงออกหนังสืออนุญาต
4. เรื่ อง ร า งกฎกระทรวงกํ าหนดบริเวณห า มก อสรา ง ดัด แปลง หรือเปลี่ยนการใชอ าคารบางชนิด หรือบาง
ประเภท ในพื้ น ที่ บางส วนในท องที่ จั งหวั ด ชุ ม พร พ.ศ. …. และรางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหา มกอสรา ง
ดั ด แปลง หรื อ เปลี่ ยนการใช อาคารบางชนิ ด หรือ บางประเภท ในพื้ น ที่ บ างส ว น ในท องที่ จั งหวั ด ปราจี น บุ รี
พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่จังหวัดชุมพร พ.ศ. …. และรางกฎกระทรวงกําหนด
บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวน ในทองที่จังหวัด
ปราจีนบุรี พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
รางกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เปนการกําหนดบริเวณหามกอสราง
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้ น ที่ บ างส วนในท องที่ จังหวัดชุมพร และจังหวั ด
ปราจีนบุรี เพื่อประโยชนในดานการปองกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม
และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร เปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่
แกไขเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการควบคุมอาคารไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
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5. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก และประโยชนตอบแทนของ
ศิลปนแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือก และประโยชนตอบแทนของศิลปนแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และใหสง
สํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิ จ ารณา โดยให รับ ความเห็ น ของกระทรวงศึ กษาธิ การไปประกอบการ
พิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกําหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก และประโยชน
ตอบแทนของศิลปนแหงชาติ พ.ศ. 2555 โดยกําหนดใหคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติอาจประกาศยกเลิกการยก
ยองเชิดชูเกียรติการเปนศิลปนแหงชาติในภายหลังได เนื่องจากผูนั้นขาดคุณสมบัติในเรื่องการมีสัญชาติไทยและใน
เรื่องขาดคุณธรรม
6. เรื่อง รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเวนภาษีสรรพสามิต
(ฉบับที่ ..) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงพาณิชยไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการ
ตอไปได และใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไป
สาระสําคัญของรางประกาศ
1. ใหยกเวนภาษีสรรพสามิตเฉพาะสําหรับสินคาที่นําเขาไปในคลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคา
ปลอดอากรตามกฎหมายว าด ว ยศุ ล กากร เพื่ อจําหนายให แกผูมีสิทธิไดรับ การยกเวน อากรตามกฎหมายวาดว ย
ศุลกากร เทากับปริมาณของสินคาหรือมูลคาของสินคาที่ไดรับการยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
2. ให ผู ขอยกเวน ภาษี แสดงเอกสารหลั กฐานวาไดสงสิ น คาเขาไปในคลั งสิน คาทั ณ ฑ บ นประเภท
รานคาปลอดอากร และหากสินคาสูญหายหรือขาดจํานวนไป ใหถือวาไมไดรับยกเวนภาษีสรรพสามิต เวนแตสินคาที่
ขาดจํานวนไปนั้นไดนํากลับเขาโรงงานอุตสาหกรรม
3. กรณีที่สินคาที่ไดรับยกเวนภาษีสรรพสามิตเกิดความรับผิดในอันจะตองเสียอากรตามกฎหมายวา
ดวยศุลกากร ใหถือวาสินคานั้นไมไดรับยกเวนภาษีสรรพสามิต และใหผูมีหนาที่เสียภาษียื่นแบบรายการภาษีและ
ชําระภาษีสรรพสามิตพรอมกับการชําระอากรขาเขา โดยใชอัตราภาษีที่ใชอยูในเวลาที่ความรับผิดในอันจะตองเสีย
ภาษีสําหรับสินคานั้นเกิดขึ้น
7. เรื่อง รางประกาศกระทรวงพาณิ ชย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการนํ าสิน คาเขามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 103) พ.ศ. 2537 พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวง
พาณิชยวาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 103) พ.ศ. 2537 พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ
และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการ
ตอไปได
สาระสําคัญของรางประกาศ
เปนการยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่
103) พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2537 ที่กําหนดใหปลาทูนาชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑจากปลาทูนาชนิด
ครีบเหลืองเปนสินคาควบคุม ที่ตองมีหนังสือรับรองจากกรมประมงไปแสดงประกอบพิธีการนําเขาตอกรมศุลกากร
เนื่องจากปจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีมาตรการควบคุมตรวจสอบการนําเขาสินคาดังกลาวภายใตพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม เปนการเฉพาะแลว
เศรษฐกิจ - สังคม
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8. เรื่อง การปรับกรอบการดําเนินโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยแหงรัฐ (โครงการบานลานหลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบการชดเชยสวนตางระหวางรายไดดอกเบี้ยรับตามแผนรัฐวิสาหกิจของธนาคารอาคาร
สงเคราะห (ธอส.) กั บ รายได ดอกเบี้ ยรับ จากโครงการจากรัฐบาล รวม 6 ป (ป 2562 - 2567) เพิ่ มเติ ม จํ านวน
789.66 ลานบาท และยกเวนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
และสํ าหรั บ ค าใช จ า ยที่ ธอส. จะขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากรั ฐ บาล เพื่ อ ชดเชยส ว น
ตางระหวางรายไดดอกเบี้ยรับตามแผนรัฐวิสาหกิจของ ธอส. กับรายไดดอกเบี้ยรับจากโครงการฯ เปนระยะเวลา 6 ป
วงเงินรวม 789.66 ลานบาท ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
2. ให ธอส. ในฐานะหนวยงานของรัฐผูดําเนินโครงการจัดทําประมาณการตนทุนทางการเงินและ
การบริหารจัดการที่ รัฐจะตองรับ ภาระทั้ งหมดและแจงใหคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐและ กค.
ทราบ และเมื่ อ สิ้ น สุ ด โครงการแล ว ธอส. จะเสนอรายงานผลการดํ า เนิ น การและผลสั ม ฤทธิ์ ต อ รั ฐ มนตรี ว า
การกระทรวงการคลั งเพื่ อ เสนอต อคณะรัฐ มนตรีและเป ด เผยให ส าธารณชนทราบ รวมทั้ งเผยแพรผานทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
1. กระทรวงการคลังไดรายงานผลการดําเนินโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยแหงรัฐ(โครงการบาน
ลานหลัง) ซึ่งหลังจากที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) เป ดให ป ระชาชนจองสิทธิสิน เชื่ อตามโครงการดั งกล าว
รายละไมเกิน 1 ลานบาท ภายใตกรอบวงเงินรวม 50,000 ลานบาท พบวา มีประชาชนใหความสนใจยื่นจองสิทธิ
สินเชื่อ รวมทั้งสิ้น จํานวน 127,102 ลานบาท ซึ่งสูงเกินกวากรอบวงเงินสินเชื่อที่ ธอส. ไดกําหนดไวจํานวนมาก ซึ่ง
สะทอนใหเห็นวาโครงการบานลานหลังสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูมีรายไดนอยที่ตองการมีบานเปน
ของตนเอง โดยเฉพาะในกลุมที่มีรายไดไมเกิน 25,000 บาทตอเดือน มีผูยื่นจองสิทธิ จํานวน 113,064 ลานบาท
ซึ่งมากกวากรอบวงเงินที่ ธอส. กําหนดไว จํานวน 93,064 ลานบาท (ธอส. กําหนดกรอบวงเงินไวจํานวน 20,000
ลานบาท) ในขณะที่ยอดจองสินเชื่อสําหรับกลุมลูกคาที่มีรายไดตอเดือนตอคนเกิน 25,000 บาท มีผูยื่นจองสิทธิเพียง
จํานวน 14,038 ลานบาท ซึ่งนอยกวากรอบวงเงินที่ ธอส. กําหนดไว จํานวน 15,962 ลานบาท (กําหนดกรอบวงเงิน
ไว จํานวน 30,000 ลานบาท) ดังนั้น เพื่อสนับสนุนใหผูมีรายไดนอยสามารถเขาถึงแหลงสินเชื่อที่อยูอาศัยและไดมีที่
อยูอาศัยเปนของตนเองตามวัตถุประสงคของโครงการดังกลาว ธอส.จึงไดปรับกรอบการดําเนินโครงการบานลานหลัง
ซึ่ งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห ได ให ค วามเห็ น ชอบแล ว ในครั้ ง นี้ ก ระทรวงการคลั ง จึ งนํ า เสนอ
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบปรับกรอบการดําเนินโครงการบานลานหลังนี้ ดังนี้
หลักเกณฑและเงื่อนไข
(เฉพาะในสวนที่ขอปรับปรุง)

กรอบการดําเนินโครงการฯ เดิม
(มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20
พฤศจิกายน 2561)

1) กรอบวงเงินกู
กลุมรายไดตอเดือนตอคนไมเกิน 25,000 บาท

กรอบวงเงิน 20,000 ลานบาท

กลุมรายไดตอเดือนตอคนเกิน 25,000 บาท

กรอบวงเงิน 30,000 ลานบาท

2) กรอบระยะเวลาดําเนินโครงการ

สิ้นสุดการทํานิติกรรมภายในวันที่
30 ธันวาคม 2562

กรอบการดําเนินโครงการฯ
ที่ขอปรับปรุงใหม
ก ร อ บ ว ง เงิ น 4 0 ,0 0 0
ลานบาท
ก ร อ บ ว ง เงิ น 1 0 ,0 0 0
ลานบาท
สิ้ น สุ ด ก า ร ทํ า นิ ติ ก ร ร ม
เมื่อ ธอส. ใหสินเชื่อเต็มตาม
ก ร อ บ ว ง เงิ น (5 0 ,0 0 0
ล านบาท) ทั้ งนี้ ไม เกิ น วั น ที่
30 ธันวาคม 2564
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หมายเหตุ : การปรับกรอบการดําเนินโครงการบานลานหลังในครั้งนี้ ยังอยูในกรอบเดิมที่ 50,000 ลานบาท และใน
สวนของหลักเกณฑและเงื่อนไขอื่น ๆ ธอส. ยังคงใชตามเดิมที่คณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติเห็นชอบในหลักการไวเมื่อวันที่
20 พฤศจิกายน 2561
2. จากการปรับกรอบวงเงินกูตามขอ 1 โดยเพิ่มวงเงินสินเชื่อของโครงการสําหรับกลุมผูมีรายไดไม
เกิน 25,000 บาทตอเดือน นั้น สงผลให ธอส. จะสูญเสียรายไดดอกเบี้ยรับมากขึ้นเนื่องจาก ธอส. ตองกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ย รอยละ 3 ตอป คงที่เปนระยะเวลา 5 ป สําหรับกลุมผูที่มีรายไดไมเกิน 25,000 บาท ที่มีจํานวนมากขึ้น
ดังนั้น ในครั้งนี้ กค. จึงจําเปนตองขอรับการชดเชยสวนตางระหวางรายไดดอกเบี้ยรับตามแผนรัฐวิสาหกิจของ
ธอส.กับรายไดดอกเบี้ยรับจากโครงการจากรัฐบาล รวม 6 ป (ป 2562 - 2567) เพิ่มเติมอีก จํานวน 789.66
ลานบาท จากเดิมที่ไดเคยเสนอขอรับการชดเชยดังกลาวมาแลวจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
จํานวน 3,876.65 ลานบาท รวมเปนวงเงินที่ ธอส. ขอรับการชดเชยทั้งสิ้น จํานวน 4,666.31 ลานบาท ดังนี้
หนวย : ลานบาท
ปงบประมาณ
รายไดดอกเบี้ยรับที่ลดลง รายไดดอกเบี้ยรับที่ลดลง
รวมทั้งสิ้น
ที่เคยเสนอขอ
ที่จะขอรับชดเชยเพิ่มเติม
(มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
ในครั้งนี้
20 พฤศจิกายน 2561)
2562
209.18
209.18
2563
547.77
547.77
2564
688.90
688.90
2565
876.44
325.25
1,201.69
2566
890.89
307.97
1,198.86
2567
663.47
156.44
819.91
รวม
3,876.65
789.66
4,666.31
หมายเหตุ : 1. ประมาณการผลกระทบตั้งแตป 2562- 2567 เนื่องจากลูกคาทยอยทํานิติกรรมตั้งแตป 2562 จะ
ครบกําหนด 5 ป ที่ไดรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษในป 2567 วงเงินรวม 50,000 ลานบาท
2. รายไดดอกเบี้ยรับที่ลดลงที่จะขอรับชดเชยเพิ่มเติม จํานวน 789.66 ลานบาท คํานวณจากสวนที่
เพิ่มขึ้นของผลตางของรายไดดอกเบี้ยรับตามแผนรัฐวิสาหกิจของ ธอส. กับรายไดดอกเบี้ยรับจากโครงการจากการ
ปรับสัดสวนวงเงินของกลุมผูมีรายไดตอเดือนตอคนไมเกิน 25,000 บาท กับกลุมผูมีรายไดตอเดือนตอคนเกิน
25,000 บาท
9. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ประสบภัยจากพายุ
โซนรอนปาบึก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) โดยกรมสงเสริมสหกรณดําเนิน
โครงการชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ประสบภัยจากพายุโซนรอนปาบึก เพื่อชดเชยดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ 3 ตอป ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562) ภายในกรอบวงเงิน 14,622,000 บาท
โดยใหปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงาน
ยุทธศาสตรสรางความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม โครงการชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิก
สหกรณ /กลุมเกษตรกร งบเงินอุ ดหนุ น ทั่วไป รายการเงิน อุด หนุน เพื่อชดเชยดอกเบี้ยใหแกส มาชิกสหกรณ /กลุ ม
เกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลัง ปการผลิต 2560/2561 ซึ่งกรมสงเสริมสหกรณยืนยันวาไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว และ
มีงบประมาณเหลือจาย จึงไมกอใหเกิดภาระตองบประมาณ ตามนัยมาตรา 27 และมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยใหขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามขั้นตอนตอไป ตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ
สาระสําคัญของเรื่อง
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กษ. รายงานวา
1. ตามที่ไดเกิดสถานการณภัยพิบัติพายุโซนรอนปาบึก (PABUK) ตั้งแตวันที่ 3 มกราคม 2562 เปน
ตนมา สงผลใหพื้นที่การเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ /กลุมเกษตรกรจํานวน 15 จังหวัด
ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดสงขลา จังหวัด
พั ทลุง จั งหวัด ตรัง จั งหวัด นราธิวาส จังหวัดป ตตานี จังหวัด ยะลา จังหวัด ระนอง จังหวัด ระยอง จังหวัด จัน ทบุ รี
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดตราด ไดรับความเสียหาย กษ. (กรมสงเสริมสหกรณ) ไดตระหนักถึงผลกระทบจากภัยพิบัติ
ดังกลาว เนื่องจากสมาชิกสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งพื้นที่การเกษตรเสียหายจะสงผลใหไมมีรายไดในการ
เลี้ยงชีพ และไมสามารถสงชําระหนี้ใหกับสหกรณ/กลุมเกษตรกรได จึงไดจัดทําโครงการใหความชวยเหลือในสวนของ
สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติดังกลาว โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้
หัวขอ
รายละเอียด
1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนการชวยเหลือบรรเทาภาระหนี้สินและลดตนทุนของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร
ที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนรอนปาบึก
2. เปาหมาย
สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่มีพื้นที่ทํากินอยูในพื้นที่ประกาศเขตการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากพายุโซนรอนปาบึก (ชวงภัยตั้งแตวันที่ 3 มกราคม 2562
เปนตนมา) สมาชิกจํานวน 6,868 ราย ในพื้นที่ 9 จังหวัด ในภาคใตและภาคตะวันออก
(จังหวัดจันทบุ รี จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี
จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลาและจังหวัดสุราษฎรธานี) มูลหนี้ ตนเงิน กูรวม
974.8028 ลานบาท
3. คุณสมบัติสมาชิก 3.1 เป น สมาชิ กสหกรณ ภ าคการเกษตร สหกรณ เครดิตยูเนี่ยนที่สมาชิกประกอบอาชีพ
สหกรณ/กลุม
การเกษตร และเปนสมาชิกกลุมเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเกษตรไดรับความเสียหาย
เกษตรกร
ดานพืช ดานประมง ดานปศุสัตว และมีพื้นที่ทํากินที่อยูในพื้นที่ประสบภัยตามประกาศ
เขตการใหความชวยเหลือผูประสบภั ยพิ บัติกรณี ฉุกเฉินจากพายุโซนรอนปาบึกและพื้น ที่
การเกษตร/ผลผลิตไดรับความเสียหาย
3.2 สมาชิกหรือคูสมรสตองขึ้นทะเบียนเกษตรกรป 2561 และประกอบกิจกรรมการเกษตร
ในชวงที่ผานมา ตามที่แจงขึ้นทะเบียนกับหนวยงานที่กํากับดูแลเกษตรแตละดานของ กษ.
ตามประเภทการผลิตของตนกอนเกิดภัยพิบัติ เชน ปลูกพืช (กรมสงเสริมการเกษตร) เลี้ยง
สัตว (กรมปศุสัตว) หรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (กรมประมง) เปนตน การใหความชวยเหลือหาก
เกษตรกรรายใดไดรับผลกระทบมากกวา 1 ดาน ใหไดรับความชวยเหลือเพียง 1 ดาน โดย
ยึดการใหความชวยเหลือ 1 สัญญาตอ 1 ครัวเรือน
3.3 มีสัญญาเงินกูเพื่อการผลิตทางการเกษตรป 2561 โดยตองเปนสัญญาเงินกูที่เกิดขึ้นกอน
วันที่ประสบภัยของสมาชิกตามประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภั ยพิบั ติกรณี
ฉุกเฉินในพื้นที่นั้น ๆ และไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติจากพายุโซนรอนปาบึก
4. คุณสมบัติสหกรณ/ 4.1 เปนสหกรณภาคการเกษตร สหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่สมาชิกประกอบอาชีพการเกษตร
กลุมเกษตร
และกลุ มเกษตรกรที่ ส มาชิ กประกอบอาชีพการเกษตร ไดรับ ความเสี ยหายดานพื ช ด าน
ประมง ดานปศุสัตว และสมาชิกมีพื้นที่ทํากินอยูในพื้นที่ประสบภัยตามประกาศเขตการให
ความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากพายุโซนรอนปาบึกและพื้นที่การเกษตร/
ผลผลิตไดรับความเสียหาย
4.2 ตรวจสอบสัญญาเงินกูของสมาชิกที่ขอรับการชดเชยจะตองเปนสัญญาเงินกูที่เปนไป
ตามหลักเกณฑที่โครงการกําหนด และตองไมเปนสัญญาเงินกูที่เคยไดรับการชวยเหลือใน
โครงการหรือมาตรการอื่นจากภาครัฐใหความชวยเหลือในลักษณะเดียวกันมากอน
5. วิธีการดําเนินการ 5.1 สหกรณ /กลุ ม เกษตรกรที่ ส มาชิ กมี พื้ น ที่ ทํ ากิ น อยู ในพื้ น ที่ ป ระกาศเขตการให ค วาม
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากพายุโซนรอนปาบึก และพื้นที่การเกษตร/ผลผลิต
ไดรับความเสียหาย ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกที่ขอรับการชวยเหลือใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่โครงการกําหนดใหครบถวน โดยใหเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
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6. ระยะเวลา
ดําเนินการ

7. ประโยชนที่ไดรับ

ของสหกรณ /กลุมเกษตรกรพิ จารณาอนุมัติให เข ารวมโครงการฯ มีมติ ขอเบิ กเงิน ชดเชย
ดอกเบี้ ย ตามมาตรการ และจั ด ส งเอกสารประกอบการขอเบิ ก เงิ น ชดเชยดอกเบี้ ย ตาม
โครงการฯ ไปยังสํานักงานสหกรณจังหวัดภายในระยะเวลาที่กําหนด
5.2 เงินที่สหกรณ/กลุมเกษตรกรใหกูยืมเปนเงินกูที่สหกรณ/กลุมเกษตรกรจัดหาจากแหลง
ทุนตาง ๆ เชน จากทุนสหกรณ/กลุมเกษตรกรเอง (จากเงินฝากหรือเงินคาหุน) เงินกูยืมจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือเงินยืมจากแหลงกูยืมอื่น
ชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไมเกินรอยละ 3 ตอป ระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน โดยใหสหกรณ/
กลุมเกษตรกรคํานวณดอกเบี้ยที่ขอรับการชดเชยนับถัดจากวันที่ประสบภัยของสมาชิก
ตามประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากพายุโซนรอนปา
บึก พื้นที่จนกวาจะชําระคืนเสร็จสิ้นแตตองไมเกิน 6 เดือน
5.3 ให สํ า นั ก งานสหกรณ จั งหวั ด ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิ ก จ า ยและคํ า นวณ
ดอกเบี้ยใหครบถวน ถูกตองตามหลักเกณฑในโครงการที่กําหนดแลวรายงานขอเบิกเงิน
ชดเชยดอกเบี้ยของสหกรณ/กลุมเกษตรกรไปยังกรมสงเสริมสหกรณ
5.4 กรมสงเสริมสหกรณ โอนเงิน ชดเชยดอกเบี้ยให สํานักงานสหกรณ จังหวัดเพื่อเบิกจาย
ชดเชยใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรตอไป
5.5 สํานักงานสหกรณจังหวัดแจงโอนเงินชดเชยดอกเบี้ยใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรตามที่ได
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบการขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการฯ
5.6 เมื่อมีการเบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการ ใหสํานักงานสหกรณจังหวัดรายงาน
ผลการเบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการไปยังกรมสงเสริมสหกรณทราบทุกครั้ง
6 เดือน (ตั้งแตเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562)
กิจกรรม
ชวงเวลา
1. สํ า รวจข อ มู ล สมาชิ ก สหกรณ / กลุ ม เดือนมกราคม 2562
เกษตรกรที่ ได รั บ ผลกระทบจากพายุโซน
รอนปาบึก
2. เสนอขอความเห็นชอบโครงการฯ
เดือนกุมภาพันธ 2562
3. สหกรณ /กลุ ม เกษตรกรตรวจสอบ เดือนมีนาคม 2562
คุณสมบัติของสมาชิกที่ขอรับการชวยเหลือ
ตามหลักเกณฑของโครงการฯ
4. สหกรณ /กลุ ม เกษตรกรจั ด ส งเอกสาร เดือนมีนาคม - เมษายน 2562
ประกอบการเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยไปยัง
สํานักงานสหกรณจังหวัด
5. สํ า นั ก งานสหกรณ จั ง หวั ด ตรวจสอบ เดือนมีนาคม - เมษายน 2562
ความถูกตองตามหลักเกณฑของโครงการ
6. สํานักงานสหกรณจังหวัดโอนเงินชดเชย เดือนมีนาคม - เมษายน 2562
ดอกเบี้ยใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร
7. สํานักงานสหกรณจังหวัดรายงานผลการ เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562
เบิ ก จ า ยเงิ น ชดเชยดอกเบี้ ย ไปยั ง กรม
สงเสริมสหกรณ
8. สรุปและประเมินผลโครงการ
เดือนมิถุนายน 2562
สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่มีพื้นที่ทําการเกษตรและผลผลิตไดรับความเสียหายจาก
พายุโซนรอนปาบึกสามารถบรรเทาภาระหนี้สินและลดตนทุนของสมาชิก จํานวน 6,868
ราย

10. เรื่อง โครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
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(ปการศึกษา 2561 2565) เพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและตอบสนองยุทธศาสตรประเทศ ระยะที่ 1
(ปการศึกษา 2561 - 2562)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอดังนี้
1. เห็ น ชอบในหลั กการโครงการขยายระยะเวลาการเพิ่ ม การผลิต และพั ฒ นาการจัด การศึก ษา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (ปการศึกษา 2561 – 2565) เพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและตอบสนองยุทธศาสตร
ประเทศ ระยะที่ 1 (ปการศึกษา 2561 – 2562) โดยมีเปาหมายผลิตพยาบาลเพิ่มจากการรับนักศึกษาพยาบาลปกติ
จํานวน 2 รุน (ปการศึกษา 2561 – 2562) จํานวนรวมทั้งสิ้น 5,268 คน และอนุมัติใหดําเนินการ
2. อนุมัติงบประมาณคาใชจายโครงการฯ โดยมีอัตราคาใชจายเปนงบดําเนินการในการผลิตบัณฑิต
ในอัตราเหมาจาย 110,000 บาท/คน/ป คิดเปน 440,000 บาท/คน/หลักสูตร รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 1,759,484,984
บาท (เฉพาะในสวนของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2566) แบงเปน
2.1 งบประมาณสําหรับสถาบันสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (ศธ.)
จํานวน 985,085,724 บาท
2.2 งบประมาณสํ า หรั บ สถาบั น สั ง กั ด สถาบั น พระบรมราชชนก (สบช.) กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) จํานวน 774,399,260 บาท
สํ า หรั บ วงเงิ น งบประมาณจนสิ้ น สุ ด โครงการ (ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566) จํ า นวน
1,759,484,984 บาท เห็ นควรให หน วยงานที่ เกี่ ยวข องจัดทํ าแผนการปฏิบัติ งานและแผนการใชจายงบประมาณ
ตามแผนการดําเนินโครงการที่เหมาะสมกับสภาพการณของขอเท็จจริง พรอมรายละเอียดที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอขอ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําป ต ามความจําเปน และเหมาะสมตามขั้น ตอนตอไป รวมทั้ งพิ จารณาดําเนินการให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดวย ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
ทั้งนี้ ใหกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของ
กระทรวงการคลั ง สํ านั กงบประมาณ สํ านั ก งาน ก.พ. สํ านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ
สํานักงานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสังคมแห งชาติในฐานะฝายเลขานุ การคณะกรรมการนโยบายและพั ฒ นา
การศึกษา และสํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
หากกระทรวงศึกษาธิการมีความจําเปนตองดําเนินโครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (ปการศึกษา 2561 - 2565) เพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชน
และตอบสนองยุทธศาสตรประเทศ ระยะที่ 2 (ปการศึกษา 2563 – 2565) ใหกระทรวงศึกษาธิการรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการใหสอดคลองกับแผนการปฏิรูปกําลังคนและภารกิจบริการดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
ในภาพรวมทั้งระบบที่อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
1. โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ปการศึกษา 2557
- 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ไดสิ้นสุดลงแลว โดยสามารถรับนักศึกษาพยาบาลได
ทั้ งสิ้ น จํ านวน 10,124 คน (จากเป า หมาย จํ านวน 10,128 คน) คิ ด เป น รอยละ 99.96 แบ งเป น สถาบั น สั งกั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร จํานวน 24 แหง รับนักศึกษาได
จํานวน 5,780 คน (จากเปาหมาย จํานวน 5,728 คน) คิดเปนรอยละ 100.91 และสถาบันสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 29 แหง รับนักศึกษาได จํานวน 4,344 คน (จากเปาหมาย จํานวน 4,400 คน)
คิดเปนรอยละ 98.73
2. เพื่อแกปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพใหมีจํานวนพยาบาลวิชาชีพสามารถตอบสนองความ
ต อ งการของประเทศอย างเพี ย งพอ ช ว ยยกระดั บ คุ ณ ภาพบริ ก ารด านสาธารณสุ ข และสุ ข ภาพของประชาชน
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําโครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการ
จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร (ปการศึกษา 2561- 2565) เพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและตอบสนอง
ยุทธศาสตรประเทศ ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องจากเดิม (ปการศึกษา 2557 – 2560) โดยในครั้งนี้ไดเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อใหความเห็นชอบใหดําเนินโครงการเฉพาะระยะที่ 1 (ปการศึกษา 2561 - 2562) โดยมีเปาหมายที่จะสามารถรับ
นักศึกษาพยาบาลเพิ่มจากแผนการรับปกติได จํานวน 5,268 คน รวมทั้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการผลิต
พยาบาลวิชาชีพดังกลาวสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 ในอัตราเหมาจาย 110,000 บาท/คน/ป หรือคิด
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เปน 440,000 บาท/คน/หลักสูตร โดยครอบคลุมงบประมาณการจัดการศึกษาทั้งในสวนของการพัฒ นานักศึกษา
ค า ตอบแทนต า ง ๆ วั ส ดุ อุ ป กรณ ก ารเรี ย นการสอน รวมเป น จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 1,759,484,984 บาท ทั้ ง นี้
คณะกรรมการนโยบายและพั ฒ นาการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่ อวันที่ 10 กันยายน 2561 ไดมีมติ
เห็นชอบในหลักการดวยแลว
ลําดับ

สถาบันการศึกษา

1.

สั ง กั ด สํ านั ก งาน ค ณ ะก รรม ก ารก ารอุ ด ม ศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุ งเทพมหานคร (คณะพยาบาลศาสตร เกื้ อ การุ ณ ย
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
สังกัดกระทรวงกลาโหมและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
รวม

2.
3.
4.

จํานวนการผลิต
เพิ่ม (คน)
2,828

งบประมาณ
(ลานบาท)
985.09

160

0.00

2,220
60
5,268

774.40
0.00
1,759.49

หมายเหตุ : เปนการขอสนับสนุนงบประมาณ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 เนื่องจากกระบวนการจัดทํา
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ไดเสร็จสิ้นลงแลว ประกอบกับ คณะพยาบาลศาสตร
เกื้อการุณยฯ และหนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมและสํานักงานตํารวจแหงชาติไดรับงบประมาณสนับสนุนการ
ผลิตพยาบาลเพิ่มจากหนวยงานแลว จึงไมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3. เมื่อรวมกั บแผนการรับนั กศึกษาปกติ จํ านวน 9,968 คน จะสามารถรับนั กศึกษาพยาบาลได
ทั้งหมด จํานวน 15,236 คน และภายหลังจากการดําเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 จะมีอัตราสวนพยาบาล 1 คน ตอ 392
ประชากร ซึ่งจะสามารถรองรับความตองการพยาบาลของประเทศไทยในระยะ 10 ปขางหนา (พ.ศ. 2569) ที่ตองการ
พยาบาลในอัตราสวน 1 คน ตอ 350 ประชากร
4. โครงการฯ ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการเสนอในครั้งนี้ เปนโครงการที่ทําให มีบุ คลากรพยาบาล
เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสามารถชวยแกปญหาการขาดแคลนพยาบาลในระยะสั้นและเพิ่มคุณภาพในการใหบริการประชาชนใน
ระบบบริการสุขภาพได ในระดับ หนึ่ง รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขไดนํ าเสนอแผนการปฏิรูป กําลังคนและภารกิ จ
บริการดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขใหคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐพิจารณา
ดวยแลว ซึ่งเปนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
11. เรื่ อ ง การรายงานผลการดํ า เนิ น การของคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นตามแผนยุ ท ธศาสตร National
e-Payment
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น การของคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นตามแผนยุ ท ธศาตร National
e-Payment (คณะกรรมการฯ) ซึ่งไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร National e-Payment อยางตอเนื่อง โดยผล
การดําเนินการที่ผานมา สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและไดรับการยอมรับในระดับสากล
2. เห็ น ชอบให ยุ ติบ ทบาทของคณะกรรมการขับ เคลื่อนแผนยุทธศาสตร National e-Payment
เนื่องจากผลสําเร็จการดําเนินการของคณะกรรมการฯ ตามนัยขอ 1. เปนจุดเริ่มตนใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถ
ผลักดันและพัฒนาระบบการชําระเงินของประเทศไทยภายใตกรอบภารกิจของตนเองใหเขาสูระบบการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสไดอยางครบวงจร ดังนั้น เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินการตามแผนการดําเนินการในระยะ
ตอไป จึงไมมีความจําเปนตองอาศัยการขับเคลื่อนในรูปแบบของคณะกรรมการอีกตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
1. กระทรวงการคลั งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับ ทราบผลการดําเนิ นการของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร National e-Payment (คณะกรรมการฯ) โดยผลการดําเนินการที่ผานมา สําเร็จลุลวง
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ตามวัตถุประสงคและไดรับการยอมรับในระดับสากล พรอมทั้งขอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบใหยุติบทบาทของ
คณะกรรมการฯ เนื่องจากหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถผลักดันและพัฒนาระบบการชําระเงินของประเทศไทยภายใต
กรอบภารกิจของตนเองใหเขาสูระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสไดอยางครบวงจรจึงไมมีความจําเปนตองอาศัย
การขับเคลื่อนในรูปแบบของคณะกรรมการอีกตอไป
2. ผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร National e-Payment สรุปได ดังนี้
โครงการ ผลสําเร็จ
การดําเนินการในระยะตอไป
ระบบการ (1) มีระบบ ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการจัดทําแผนกลยุทธระบบการชําระเงินฉบับที่ 4 (พ.ศ.
ชําระเงิน พรอมเพย 2562 – 2564) ที่จะมุงสงเสริมให Digital Payment เปนทางเลือกหลักในการชําระ
แบบ Any ปจจุบันมีผู เงิน โดยมีกรอบการพัฒนา 5 ดาน ไดแก (1) ดานโครงสรางพื้นฐานการชําระเงิน (2)
ID และการ ลงทะเบียน ดานนวัตกรรมการชําระเงิน (3) ดานการเขาถึงและใชบริการ (4) ดานการกํากับดูแล
ขยายการ พรอมเพย และบริหารความเสี่ยง และ (5) ดานขอมูลการชําระเงิน
ใชบัตร ทุกประเภท
แลว จํานวน
47 ลานราย
(ขอมูล ณ
เดือน
ธันวาคม
2561)
(2) การ
ขยายการ
ใชบัตร โดย
การยกเวน
คาใชจายใน
การติดตั้ง
อุปกรณรับ
ชําระเงิน
ทาง
อิเล็กทรอนิ
กส (เครื่อง
EDC) โดย
ปจจุบันไดมี
การติดตั้ง
เครื่อง EDC
แลวทั้งสิ้น
จํานวน
768,103
เครื่อง
ระบบภาษี กรมสรรพา กรมสรรพากรจะดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม
และ
กรได
อิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนแผนการดําเนินงานที่มุงเนนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานที่
เอกสาร ดําเนินการ เกี่ยวของกับฐานขอมูลและการวิเคราะหขอมูลของผูเสียภาษี
ธุรกรรม คืนภาษีเงิน
อิเล็กทรอนิ ไดบุคคล
กส
ธรรมดา
ผานพรอม
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เพย ตั้งแต
วันที่ 1
มกราคม
2560 และ
มีการจัดทํา
ระบบ eTax
Invoice
และ eReceipt
สําหรับ
ประเด็น
ดาน
กฎระเบียบ
ไดมีการ
แกไข
เพิ่มเติม
ประมวล
รัษฎากร
เพื่อรองรับ
ระบบภาษี
และเอกสาร
ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิ
กสตามแผน
ยุทธศาสตร
National
ePayment
e(1)
Payment โครงการ
ภาครัฐ บูรณาการ
ฐานขอมูล
สวัสดิการ
สังคม กค.
โดย
กรมบัญชีก
ลางไดแบง
การทํางาน
ออกเปน 3
สวน ไดแก
การจายเงิน
สวัสดิการ
สังคมดวย
พรอมเพย

กรมบัญชีกลางจะผลักดันใหเกิดการขยายการใชบัตรอยางครบวงจร โดยการเชื่อมโยง
บัตรสวัสดิการแหงรัฐกับ Basic Account และ Mobile Payment รวมทั้งเชื่อมโยง
ขอมูลสวัสดิการที่โอนเงินผานระบบพรอมเพยเขากับบัตรสวัสดิการแหงรัฐในกระเปา
เงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money)
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(เชน เงิน
อุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด
และเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ)
การจายเงิน
สวัสดิการ
แหงรัฐโดย
บัตร (มีผูมี
สิทธิ 14.5
ลานคน มี
การใชจาย
ผานบัตรฯ
67,759.45
ลานบาท)
และการ
บูรณาการ
ฐานขอมูล
สวัสดิการ
สังคม
(2)
โครงการ
เพิ่ม
ประสิทธิภา
พการรับ
จายเงิน
ภาครัฐทาง
อิเล็กทรอนิ
กส โดยให
หนวยงาน
ทั้ง
สวนกลาง
และสวน
ภูมิภาคใช
บริการดาน
การจายเงิน
การรับเงิน
และการนํา
เงินสงคลัง
ผานระบบ
KTB
Corporate
Online
พรอมทั้ง
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ติดตั้งเครื่อง
EDC แลว
จํานวน
6,807
หนวยงาน
การให กค. รวมกับ
ความรู หนวยงานที่
และ
เกี่ยวของจัด
สงเสริมการ กิจกรรม
ใชธุรกรรม เพื่อให
อิเล็กทรอนิ ความรูและ
กส
ประชาสัมพั
นธโครงการ
ตาง ๆ
ภายใตแผน
ยุทธศาสตร
National
ePayment
และจัดทํา
โครงการ
แจกโชค
จากการใช
บัตรเดบิต
โดยขอรับ
เงินรางวัล
จาก
สํานักงาน
สลากกิน
แบงรัฐบาล
เพื่อ
สนับสนุนให
ประชาชน
ชําระเงิน
โดยใชบัตร
เดบิตหรือ
บัตร
สวัสดิการ
แหงรัฐผาน
เครื่อง EDC
มากขึ้น โดย
ไดมีการ
จายเงิน
รางวัลไป
แลวทั้งสิ้น

กรมสรรพากรและกรมบัญชีกลางจะดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธโครงการ
National
e-Payment ประจําป พ.ศ. 2562 และสรางความมั่นใจในความ
ปลอดภัยของระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสตอไป ทั้งนี้ กค. จะขอใหสํานักงานสลากกิน
แบงรัฐบาลพิจารณาเห็นชอบในการนําเงินของโครงการแจกโชคจากการใชบัตรเดบิตใน
สวนที่ไมมีผูมารับรางวัล จํานวน 14,123,000 บาท เพื่อนํามาใชในการดําเนินการตาม
แผนประชาสัมพันธฯ ตอไป
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69.9 ลาน
บาท ใหกับ
ผูไดรับ
รางวัล
จํานวน
8,872 ราย
(คงเหลือ
เงินในสวนที่
ไมมีผูมารับ
รางวัล
จํานวน
14,123,00
0 บาท)

12. เรื่อง รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2561
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ดังนี้
1. รับทราบรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2561 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเสนอ และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของ
กระทรวงวัฒนธรรมและสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไป
2. มอบหมายให ห น วยงานที่ เกี่ย วข อง เชน กระทรวงการคลัง กระทรวงการท องเที่ ย วและกีฬ า
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สั ง คม กระทรวงพลั ง งาน กระทรวงพาณิ ช ย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุ ติ ธ รรม กระทรวงวั ฒ นธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ สํานักงานสภา
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ และสํ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห ง ชาติ พิ จ ารณาดํ า เนิ น การตาม
ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายตามรายงานสถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม พ.ศ. 2561 ต อ ไป ตามที่ ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไดเสนอรายงานสถานการณ คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมไดมีมติ
เห็นชอบรางรายงานดังกลาวแลวและใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยรายงานดังกลาวเปนการเสนอภาพรวม
การเปลี่ ย นแปลงสถานการณ ต า ง ๆ ที่ ส งผลต อ สถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล อ มของประเทศไทย พ.ศ. 2561
สถานการณ คุณ ภาพสิ่งแวดลอมรายสาขาที่ มีสถานกาณดีขึ้นและที่น าเปนห วง ประเด็น สถานการณ สิ่งแวดลอมที่
สําคัญ รวมไปถึงการคาดการณแนวโนมสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคต ตลอดจนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ที่มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการคลัง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
วัฒ นธรรมกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงบประมาณ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
เปนตน ดําเนินการตามขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาวเพื่อรวมกันเรงดําเนินการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
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13. เรื่อง ขอความเห็ น ชอบเพิ่ มงบประมาณชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณ ภาพขาวใหแ กเกษตรกร
ผูปลูกขาว ปการผลิต 2561/62 (เพิ่มเติม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการเพิ่มงบประมาณชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแก
เกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2561/62 (เพิ่มเติม) ตามกระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ วงเงินรวมทั้งสิ้น 5,068.73
ลานบาท ประกอบดวย
1. เงินชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวฯ จํานวน 4,959.47 ลานบาท
2. ค า บริ ห ารจั ดการของ ธ.ก.ส. จํานวน 109.26 ล านบาท ไดแ ก ค าชดเชยต น ทุ น เงิน จํ านวน
107.87 ลานบาท และคาบริหารจัดการฯ จํานวน 1.39 ลานบาท
โดยให ธ.ก.ส. จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามผลการดําเนินการจริง เพื่อ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปตามความจําเปนและเหมาะสมตามขั้นตอนตอไป ตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ

14. เรื่อง งบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอใหกระทรวงพาณิชย โดยกรมการคาภายใน
ใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่ อกรณี ฉุกเฉินหรือ
จําเปน จํานวน 356,202,698.35 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคา
ขาวในการเก็บสต็อก เพื่อใหการดําเนินโครงการฯ บรรลุเปาหมายในการรักษาเสถียรภาพราคาขาวเปลือกและสราง
ความเชื่อมั่นของผูประกอบการที่มีตอการดําเนินนโยบายของรัฐบาล
15. เรื่อง ทบทวนโครงการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยาสูบที่ไดรับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับ
ซื้อใบยาสูบเฉพาะฤดูการผลิต 2561/2562
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (โครงการให
ความชวยเหลือเกษตรกรผูป ลูกยาสู บ ที่ ไดรับ ผลกระทบจากการลดปริมาณการรับ ซื้ อใบยาสู บ เฉพาะฤดูการผลิ ต
2561/2562) ภายใตกรอบวงเงินงบประมาณโครงการฯ เดิม 159.59 ลานบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอดังนี้
1. ใหเกษตรกรผูเพาะปลูกยาสูบภายใตสังกัดผูบมอิสระ และผูบมอิสระซึ่งเปนผูไดรับผลกระทบจาก
การลดปริมาณการรับซื้อใบยา มีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือจากโครงการฯ ในสัดสวนตามตนทุนดําเนินการระหวางผูบม
อิสระกับเกษตรกรผูเพาะปลูกขายใบยาสด 70: 30 ของเงินชวยเหลือสําหรับใบยาเวอรยิเนีย 17.50 บาทตอกิโลกรัม
โดยผูบมอิสระไดรับเงินชวยเหลือ 12.25 บาทตอกิโลกรัม และเกษตรกรผูเพาะปลูกขายใบยาสดไดรับเงินชวยเหลือ
5.25 บาทตอกิโลกรัม
2. เห็นชอบในการจัดสรรคาธรรมเนียมการบริการโอนเงินแกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร รายละ 5 บาท โดยเจียดจายจากรอบวงเงินงบประมาณของโครงการฯ
16. เรื่อง การจัดสรรอัตราขาราชการตั้งใหมใหกับสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และกระทรวง
วัฒนธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมติคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.)
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 ตามที่สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝายเลขานุการ คปร. เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติการจัดสรรอัตราขาราชการตั้งใหมใหแกหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) และ
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) รวมทั้งสิ้น 267 อัตรา โดยกําหนดเงื่อนไขการใชตําแหนงที่ไดรับอนุมัติในครั้งนี้ ไมใหสวน
ราชการนําตําแหนงที่ไดรับจัดสรรมายุบเลิกเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับที่สูงขึ้น ดังนี้
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1.1 ยธ. (กรมคุมครองสิทธิและเสรีภ าพ) จํ านวน 20 อั ตรา เพื่ อรองรับ ภารกิจ คุมครอง
พยานที่ไดรับมอบหมายเพิ่มขึ้น และใหกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพรายงานผลการใชอัตรากําลังในภาพรวมเมื่อสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอ คปร. พิจารณาตอไป
1.2 สํานักงานปลัดกระทรวง วธ. (สป.วธ.) จํานวน 247 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหนวยงาน
ที่จัดตั้งขึ้นใหมตามการจัดโครงสรางการแบงสวนราชการ เพื่อปฏิบัติภารกิจพิธีการศพที่ไดรับพระราชทานในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและตางจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งเปนภารกิจใหมของ สป.วธ. และให วธ. รายงานปริมาณการปฏิบัติ
ภารกิจพิธีศพที่ไดรับพระราชทานแตละกรณีไปยังสํานักงาน ก.พ. เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อติดตามการใช
ประโยชนจากอัตรากําลังดังกลาวดวย
ทั้งนี้ สําหรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายดานบุคคลของสวนราชการดังกลาว
ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด
2. ใหกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
อัตราขาราชการตั้งใหมของสวนราชการ ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 (เรื่อง รายงานผล
การดําเนินการของคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการดานกําลังคน
ภาครัฐ) รับทราบแลว

ตางประเทศ
17. เรื่อง การจัดทําพิธีสารแกไขความตกลงดานการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 4 (Fourth Protocol to Amend
the ASEAN Comprehensive Investment Agreement)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพิธีสารแกไขความตกลงดานการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 4 (Fourth
Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนเสนอ
รวมทั้ง อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิ ชยเป นผูลงนามรางพิธีสารแกไขความตกลงดานการลงทุ นอาเซียน ฉบั บที่ 4 ทั้งนี้ หากมีการแกไข
ถอยคําที่มิใชสาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชนของไทย ใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวาง
ประเทศ) และเมื่อลงนามแลวใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา แลวเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบพิธีสารฯ กอนแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตอไป
ทั้ งนี้ ให ก ระทรวงการต า งประเทศดํ า เนิ น การออกหนั งสื อ มอบอํ า นาจเต็ ม (Full Powers) ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยลงนามรางพิธีสาร
แก ไขความตกลงด านการลงทุ น อาเซี ย น ฉบั บ ที่ 4 และให สํ านั กงานคณะกรรมการสงเสริ ม การลงทุ น ประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีที่กําหนดในพิธีสารแกไขความตกลงดาน
การลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 4 ตอไป โดยใหกระทรวงการตางประเทศแจงตอสํานักเลขาธิการอาเซียนวาไทยพรอมที่จะ
ให พิ ธี ส ารแก ไขความตกลงด านการลงทุ น อาเซีย น ฉบั บ ที่ 4 มี ผ ลผู กพั น ต อไป เมื่ อสภานิ ติ บั ญ ญั ติแห งชาติ มีม ติ
เห็นชอบพิธีสารดังกลาวแลว
สาระสําคัญของรางพิ ธีสารแกไขความตกลงดานการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 4 เปนการกําหนด
เงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม ของข อ บทการห า มรั ฐ กํ า หนดเงื่ อ นไขให นั ก ลงทุ น ปฏิ บั ติ (Prohibition of Performance
Requirements: PPR) เชน กําหนดใหใชวัตถุดิบในประเทศ กําหนดสัดสวนปริมาณหรือมูลคาของการนํ าเขาและ
สงออก หรือการกําหนดปริมาณเงินตราตางประเทศที่นําเขามาลงทุน หามรัฐกําหนดเงื่อนไขใหนักลงทุนปฏิบัติที่มี
ระดับ เกิน กวาที่ ผูกพัน ไวภายใตความตกลงวาดวยมาตรการการลงทุนที่ เกี่ยวกับ การคา (Agreement on TradeRelated Investment Measures: TRIMS) ขององคการการคาโลก และกําหนดวาสมาชิกอาเซียนจะตองประเมิน
และทบทวนขอบท PPR เพื่อพิจารณาเงื่อนไขหรือองคประกอบเพิ่มเติมเมื่อมีความจําเปน การแกไขความตกลงดาน
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การลงทุ น อาเซี ย นในครั้งนี้ จ ะช ว ยยกระดั บ ความตกลงให มีม าตรฐานที่ สูงและเป น สากลมากขึ้น ซึ่ งความตกลง
มาตรฐานสูงจะเปนเครื่องมือสําหรับดึงดูดใหนักลงทุนเขามาลงทุนในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น
รางพิธีสารนี้ไมมีการกําหนดเชื่อมโยงกับกลไกการระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชน (Investor
State Dispute Settlement) ทําใหไมมีผลกระทบตอรัฐ รวมทั้งเนื่องจากการกําหนดขอบท PPR ไมไดเปนการเปด
เสรี ก ารลงทุ น ในกิ จ การต า ง ๆ และข อ ผู ก พั น ภายใต พิ ธี ส ารฯ ไม ได เ กิ น ขอบข า ยที่ กํ า หนดภายใต ก ฎหมาย
ภายในประเทศที่ใชอยูในปจจุบัน ผูประกอบการไทยจึงไมไดรับผลกระทบจากรางพิธีสารดังกลาว ทั้งนี้ ในการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจเพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ 33 และการประชุมสุดยอดผูนําที่เกี่ยวของ ใน
วั น ที่ 11 พฤศจิ ก ายน 2561 ณ สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร นั้ น ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ว า ให ส มาชิ ก อาเซี ย นดํ า เนิ น การตาม
กระบวนการภายในเพื่อใหพรอมลงนามในรางพิธีสารฯ ในที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอยางไมเปนทางการ
(AEM Retreat) ครั้งที่ 25 ในเดือนเมษายน 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

18. เรื่อง รางปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ สมัยที่ 4
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.)
เสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบร า งปฏิ ญ ญาระดั บ รัฐ มนตรี ของการประชุ ม สมั ช ชาสิ่ งแวดล อมแห งสหประชาชาติ
สมัยที่ 4 (The fourth session of the United Nations Environment Assembly : UNEA 4)
2. อนุ มั ติ ให หั ว หน าคณะผู แ ทนไทย (เอกอั ค รราชทู ต ผู แ ทนถาวรแห งประเทศไทยประจํ า UN
ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา) ใหการรับรองรางปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของ UNEA 4 ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตอง
ปรับปรุงแกไขรางปฏิญญาดังกลาวที่มิใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนตอประเทศไทย ใหเปนดุลยพินิจของ
หัวหนาคณะผูแทนไทยเปนผูพิจารณา โดยไมตองนํากลับไปเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหมจนสิ้นสุดการประชุมใน
วันที่ 15 มีนาคม 2562
สาระสําคัญ ของรางปฏิ ญญาฯ เป นเอกสารที่แสดงถึงความมุงมั่นในการรวมกันหาแนวทางการ
จัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยใชนวัตกรรมการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให
ยั่ งยื น การใช ท รั พ ยากรอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการลดมลพิ ษ ในการนี้รัฐ มนตรีสิ่ งแวดลอ มจะให คํามั่ น วาจะ
ดําเนินการรวมกัน เชน การพัฒนากลยุทธดานขอมูลสิ่งแวดลอมโลกภายในป ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) การกําหนด
เปาหมายระดับชาติที่เหมาะสมสําหรับการลดการเกิดของเสีย การยกเลิกการใชผลิตภัณฑพลาสติกประเภทใชครั้ง
เดียวที่เปนปญหาภายในป ค.ศ. 2025 การสรางหุนสวนความรวมมือดานนวัตกรรมเพื่อใหเกิดแหลงทุนสําหรับการ
ลงทุนที่ยั่งยืน และการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนตน ทั้งนี้ การประชุมฯ ได
กําหนดใหมีการรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในชวงการประชุมระดับสูงในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ กรุงไนโรบี สาร
ธารณรัฐเคนยา
ทั้งนี้ การเขารวมประชุมสมัชชาสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ สมัยที่ 4 และการรวมรับรองราง
ปฏิญญาฯ จะเปนประโยชนตอประเทศไทยในการแสดงออกถึงความรวมมือรวมกับประชาคมโลกและแสดงความ
มุงมั่นในการดําเนินงานเพื่อขจัดมลพิษในทุกรูปแบบ รวมถึงกระตุนใหเกิดกิจกรรมทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค
และระดับ โลก เพื่ อการป องกัน บรรเทาและการจัดการมลพิ ษอยางเปน มิตรตอสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังถือเปน การ
สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เชน (1) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งมีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนในทุกมิติและความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ และ
(2) ยุทธศาสตรการจัดการมลพิษ 20 ป และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อปองกัน
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ลด และควบคุ มมลพิ ษที่ มีป ระสิท ธิผ ล รวมทั้ งสรางหุน สวนการมีสว นรว มในการจัดการมลพิษ โดยประเทศไทย
สามารถนําบทเรียนจากการดําเนินงานดังกลาวไปรวมแลกเปลี่ยนกับเวทีดานสิ่งแวดลอมระดับโลกได
19. เรื่อง การเสนอโนราเปนรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของมนุษยชาติตอองคการยูเนสโก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบเอกสารนําเสนอโนราขึ้นบัญชีเปนรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของ
มนุ ษ ยชาติ ตอองค การศึ ก ษา วิ ทยาศาสตร และวัฒ นธรรม แห งสหประชาชาติ (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization : UNESCO)
2. เห็นชอบใหอธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมและรักษา
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม เปนผูลงนามในเอกสารฯ ในฐานะตัวแทนของประเทศไทยเพื่อเสนอขึ้นบัญชีฯ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. ในป 2560 ที่ผานมากระทรวงวัฒนธรรมไดเสนอเอกสารนําเสนอโขนและนวดไทยขึ้นบัญชีเปน
รายการตัวแทนมรดกวัฒ นธรรมที่จับตองไมไดของมนุษยชาติตอองคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒ นธรรมแหง
สหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) และโขน
ไดรับการประกาศใหขึ้นบัญชีฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเปนรายการแรกของประเทศไทย สําหรับนวดไทย
ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาเพื่อขึ้นบัญชีฯ ภายในป พ.ศ. 2562
2. ในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเอกสารนําเสนอโนรา
ขึ้นบัญชีเปนรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของมนุษยชาติตอ UNESCO (สําหรับขึ้นบัญชีฯ ในป พ.ศ.
2563) ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 และคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ใหนําเสนอเอกสารฯ ตอ UNESCO แลว ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวกระทรวงวัฒนธรรมได
จัดทําตามแบบฟอรมที่ UNESCO (แบบ ICH - 02) กําหนดเพื่อสงใหเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
วา ด ว ยการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร แ ละวั ฒ นธรรมแห งสหประชาชาติ เพื่ อ ดํ าเนิ น การนํ าเสนอเอกสารดั งกล าวต อ
UNESCO ตอไป โดยเอกสารดังกลาวมีสาระสําคัญครอบคลุมประเด็นตาง ๆ เชน 1) ชื่อการนําเสนอ คือ โนรา
(Nora, Dance Drama in Southern Thailand) 2) ชื่อชุมชน/คณะ/กลุมบุคคลหรือปจเจกบุคคลที่เกี่ยวของ
โดยประเทศไทยมีสายตระกูลหลักที่สืบทอดโนราอยูในพื้นที่ภาคใตรวม 5 สาย ไดแก (1) สายโนราพุมเทวา (2) สาย
โนราแปลก ทาแค (3) สายโนราแปน เครื่องงาม (4) สายโนราเติม – วิน – วาด และ (5) สายโนรายก ทะเลนอย
3) พื้ น ที่ แ ละขอบเขตอาณาบริ เวณของเรื่ อ งที่ นํ า เสนอ ประเทศไทยมี ค ณะโนราอาชีพ กระจายเป น ส ว นใหญ
รวม 278 คณะ อยู ในพื้ น ที่ 4 จั ง หวั ด บริ เ วณรอบลุ ม น้ํ า ทะเลสาบสงขลา ได แ ก จั ง หวั ด พั ท ลุ ง จั ง หวั ด ตรั ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด สงขลา และ 4) หลักเกณฑ การพิ จารณาสํ าหรับการเสนอรายการตัวแทน
มรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของมนุษยชาติตอ UNESCO จํานวน 5 หลักเกณฑ เชน
หลักเกณฑการพิจารณา
สรุปรายละเอียดที่ วธ. ระบุในแบบฟอรม
เกณ ฑ R 1. ประเทศผู เ สนอพึ ง กํ า หนดว า “เรื่ อ งที่ โนราสอดคลองกับ มรดกภูมิปญ ญาทางวัฒ นธรรมใน 4
นําเสนอนี้สอดคลองกับลักษณะของมรดกภูมิปญญาทาง ลักษณะ คือ ธรรมเนียมและการแสดงออกทางมุขปาฐะ
วัฒนธรรม”
ศิ ล ปะการแสดง การปฏิ บั ติ ท างสั ง คม พิ ธี ก รรม งาน
เทศกาล และงานชางฝมือดั้งเดิม
เกณฑ R 2. ประเทศผูเสนอพึงแสดงใหเห็นวา “การขึ้น การดําเนินการเรื่องนี้จะชวยสงเสริมใหผูคนในภูมิภาคได
บัญชีเรื่องที่เสนอนี้จะเปนคุณประโยชนในการชวยย้ําให แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางความรูความเขาใจในมรดกภูมิ
เปนที่ประจักษและตระหนักรูถึงความสําคัญของมรดกภูมิ ปญญาทางวัฒนธรรมที่มีความคลายคลึงและแตกตางกัน
ปญญาทางวัฒนธรรมและสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยน มากขึ้น เปนตน
เรียนรู อันแสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยาง
กวางขวางทั่วโลก ทั้ งยังสะทอนถึงความสามารถในการ
สรางสรรคของมนุษย”
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ทั้ งนี้ กระทรวงวั ฒ นธรรมแจ งว า การดํ า เนิ น การในเรื่อ งนี้ จ ะช ว ยส งเสริม ความรว มมื อ ระหวา งประเทศและ
พัฒนาการสงเสริมรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของประเทศไทยใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเปน
การแสดงใหเห็นวา ประเทศไทยเปนประเทศที่ตระหนักและเห็นคุณคาถึงชนกลุมนอยและชุมชนระดับนานาชาติ ทั้งนี้
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวไมมีขอขัดของ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ
3. กระทรวงวัฒนธรรมแจงวา การยื่นเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของมนุษยชาติตอ
UNESCO นั้ น รัฐภาคี จะตองดํ าเนิ น การยื่น ตอคณะกรรมการระหวางรัฐบาลภายในเดือนมีน าคมของทุ กป เพื่ อ
พิ จ ารณาในการประชุ ม สมั ช ชาสมั ย สามั ญ ของ UNESCO ซึ่ งเป น ไปตามเอกสารแนวปฏิ บั ติ การดําเนิ น งานตาม
อนุสัญญาฯ ขอ 1.15 ทั้งนี้ ในป พ.ศ. 2562 ไดมีกําหนดจัดการประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ครั้งที่ 14 ระหวางวันที่
9-14 ธันวาคม 2562 ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลัมเบีย ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรมจึงตองเรงดําเนินการจัดสง
เอกสารนําเสนอโนราเปนรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของมนุษยชาติตอ UNESCO เพื่อใหทันตอ
กําหนดระยะเวลาดังกลาว ประกอบกับการนําเสนอโนราดังกลาวเปนการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาวาดวย
การสงวนรักษามรดกวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต อ งไม ไดที่ ป ระเทศไทยเขาเปน รัฐภาคี รวมทั้ งการยื่ น เสนอโนราเป น การ
ดําเนินการในนามของประเทศไทย
20. เรื่อง ขออนุมัติรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในโครงการภายใตกองทุนพิเศษแมโขง – ลานชาง
ระหวางกระทรวงการตางประเทศกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย และราง
บันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงการตางประเทศกับสถาบันความรวมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบตอรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในโครงการภายใตกองทุนพิเศษแมโขง –
ลานชาง ระหวางกระทรวงการตางประเทศกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย และ
รางบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงการตางประเทศกับสถาบันความรวมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง
ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางบันทึกความเขาใจฯ ทั้งสองฉบับดังกลาว ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ
หรื อ ไม ขั ด ต อ ผลประโยชน ข องไทย ให ก ระทรวงการต า งประเทศสามารถดํ า เนิ น การได โ ดยไม ต อ งนํ า เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติใหปลัดกระทรวงการตางประเทศหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในรางบันทึกความ
เขาใจวาดวยความรวมมือในโครงการภายใตกองทุนพิเศษแมโขง – ลานชาง ระหวางกระทรวงการตางประเทศกับ
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย
3. อนุมัติใหอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เป น ผู ล งนามในรา งบั น ทึ กความเข าใจระหวา งกระทรวงการตางประเทศกับ สถาบัน ความรวมมือเพื่ อการพัฒ นา
เศรษฐกิจลุมน้ําโขง
สาระสําคัญของรางบันทึกความเขาใจฯ ทั้ง 2 ฉบับ
1. รางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในโครงการภายใตกองทุนพิเศษแมโขง – ลานชาง
ระหว า งกระทรวงการต า งประเทศกั บ สถานเอกอั ค รราชทู ต สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ประจํ า ประเทศไทย
มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการที่ไดรับการอนุมัติจากฝายจีนใหเกิด
ประสิทธิภาพในการใชกองทุนอยางสูงสุด โดยมุงบริหารจัดการกองทุนเพื่อใหเกิดสันติภาพและความมั่งคั่งตอประเทศ
สมาชิกกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง โดยเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ประเทศไทย และรวมกันติดตามประเมินโครงการและการใชกองทุน
สําหรับโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ไดแก โครงการเสริมสรางขีดความสามารถของ
ผูประสานงานระดับชาติของกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง (Capacity Building for National Coordinator
of Mekong – Lancang Cooperation) จํานวนเงิน 3,300,000 หยวน โดยกระทรวงการตางประเทศมอบหมายให
สถาบันความรวมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง (Mekong Institute: MI) เปนผูดําเนินโครงการดังกลาว
ทั้งนี้ บันทึกความเขาใจฯ ไมกอใหเกิดผลผูกพันทางกฎหมายของทั้งสองฝายและไมมีถอยคําและ
บริบทที่มุงจะกอใหเกิดพันธกรณีภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ
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2. รางบั น ทึ กความเข าใจระหวางกระทรวงการตางประเทศกับสถาบัน ความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของผูประสานงานระดับชาติของกรอบ
ความรวมมือแมโขง – ลานชาง รวมทั้งเจาหนาที่จากหนวยงานอื่นที่รับผิดชอบกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง
ของประเทศสมาชิก ผานการฝกอบรมรวม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษา และวิจัยรวม การพัฒนา
และแบงปนเครือขายขอมูลเพื่อใหผูประสานงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีทักษะในการประสานงาน เจรจาประเด็นที่
ตองการผลักดัน วิเคราะหนโยบาย ประเมินผลการดําเนินโครงการความรวมมือ รวมทั้งมีความรูในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับสาขาความรวมมือหลักภายใตกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง ไดแก ความเชื่อมโยง ศักยภาพในการผลิต
เศรษฐกิจขามพรมแดน ความรวมมือดานทรัพยากรน้ํา และการเกษตรและการขจัดความยากจน โดยมีระยะเวลาของ
ความรวมมื อ 1 ปจากวันที่ มีผลบั งคั บใช เวนแตจะมีการยกเลิกของฝายใดฝายหนึ่ งโดยแจงเปนลายลักษณ อักษร
ลวงหนา 2 เดือนไปยังอีกฝาย และอาจตกลงที่จะขยายบันทึกความเขาใจฯ นี้ ตามขอตกลงที่เปนลายลักษณอักษร
สําหรับเงื่อนไขตอไป
ทั้งนี้ บันทึกความเขาใจฉบับนี้ไมjมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความสัมพันธทางกฎหมายหรือขอผูกพัน
ทางกฎหมายระหวางสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขงและกระทรวงการตางประเทศ
21. เรื่อง ขอความเห็นชอบรางแถลงการณ รวมการประชุมคณะกรรมการรวมสําหรับความตกลงวาดวยการ
ขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 7
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางแถลงการณรวมการประชุมคณะกรรมการรวมสําหรับความตกลงวา
ดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 7 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และ
หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขเอกสารดังกลาวที่ไมใชสาระสําคัญ หรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย
ให ก ระทรวงคมนาคมดํ า เนิ น การได โ ดยไม ต อ งขอความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี อี ก ครั้ ง รวมทั้ ง อนุ มั ติ ใ ห
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม หรือผูที่ไดรับมอบหมาย รวมใหการรับรองรางแถลงการณรวมดังกลาว
สาระสําคัญของรางแถลงการณรวมการประชุมคณะกรรมการรวมสําหรับความตกลงวาดวยการ
ขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 7 ไดแก (1) การดําเนินการตามความตกลง
CBTA (GMS Cross-Border Transport Agreement: CBTA) (2) การขยายพิ ธี ส าร 1 ของความตกลง CBTA
(เสนทางการขนสงระหวางประเทศจุดขามแดน) (3) สถานะของการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจในการเริ่มใช
ความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (IICBTAs) และ (4) การติดตามและประเมินผล
ทั้งนี้ กระทรวงโยธาธิการและการขนสงของกัมพูชารวมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย จะจัดการประชุม
คณะกรรมการรวมสําหรับความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่
7 ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งธนาคารพัฒนาเอเชียจะเสนอใหที่ประชุม
พิจารณารับรองแถลงการณรวมระดับรัฐมนตรีฯ
22. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามรางบันทึกความเขาใจในการเริ่มใชความตกลงวาดวยการขนสงขาม
พรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (IICBTA) ในการขนสงสินคาและผูโดยสารระหวางไทย – เมียนมา และราง
บทเพิ่มเติม (Addendum)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเขาใจในการเริ่มใชความตกลงวาดวยการ
ขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (IICBTA) ในการขนสงสินคาและผูโดยสารระหวางไทย – เมียนมา และ
รางบทเพิ่มเติม (Addendum) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ หากกอนการลงนามมีความจําเปนตองปรับปรุง
แกไขรางบันทึกความเขาใจและรางบทเพิ่มเติมดังกลาวในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ หรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย
ใหกระทรวงคมนาคมหารือรวมกับกระทรวงการตางประเทศโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
รวมทั้งอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูลงนามฝายไทย
สาระสําคัญ
1. รางบันทึกความเขาใจในการเริ่มใชความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขง (IICBTA) ในการขนสงสินคาและผูโดยสารระหวางไทย – เมียนมา วัตถุประสงคของรางบันทึกความ
เขาใจฯ เพื่ออํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาและผูโดยสารขามพรมแดนระหวางไทย – เมียนมา โดยใชเสนทาง
เดินรถสําหรับการขนสงสินคาและผูโดยสาร ณ ดานพรมแดนแมสอด – เมียวดี และตลอดแนวระเบียงเศรษฐกิจ

24
ตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) (เมาะลําไย – เมียวดี – แมสอด – พิษณุโลก – ขอนแกน – กาฬสินธุ – มุกดาหาร)
และใชใบอนุญาตขนสงทางถนน (Permit) และเอกสารนําเขาชั่วคราว (Temporary Admission Document: TAD)
สําหรับการนําเขารถยนตชั่วคราว ฝายละ 100 ฉบับ ซึ่งไมสามารถเปลี่ยนไป – มา ระหวางยานพาหนะได (ใบอนุญาต
1 ฉบับ ตอ 1 คัน) โดยทั้งสองฝายจะดําเนินการตามมาตรการในการอํานวยความสะดวกดานพิธีการขามแดนทั้งใน
ดานพิธีการศุลกากร การเขาเมือง และการกักกัน รวมถึงพิธีการขามพรมแดนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการคุมครองบุคคล
สัตว พืช สุขอนามัย ทั้งนี้ บันทึกความเขาใจดังกลาวจะมีผลบังคับใชใน 30 วัน หลังจากวันที่ภาคีในบันทึกความเขาใจ
ทั้งสองฝายลงนาม
2. รางบทเพิ่ มเติ ม (Addendum) มีวัตถุประสงคเพื่ อแกไขบั นทึกความเขาใจฯ ตามขอ 1 ให มี
ความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
(1) ให บั น ทึ ก ความเขาใจฯ มี ผ ลบั งคั บ ใช สํ าหรับ จุ ด ผ านแดนแม ส อด – เมีย วดี รวมถึ ง
สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แหงที่ 1 และสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แหงที่ 2 (บริเวณเมียวดี – บานวัง
ตะเคียนใต)
(2) การดําเนินการขนสงภายใตขอตกลงอื่นที่มีอยูในปจจุบันจะตองนํามารวมภายใตบันทึก
ความเขาใจในการเริ่มใชความตกลงระหวางไทย – เมียนมา ภายในระยะเวลา 18 เดือน โดยมีเงื่อนไขวาภาคีทั้งสอง
ฝายจะตองออกใบอนุญาตขนสงถึง 500 ฉบับ หรือจํานวนอื่นที่เห็นชอบรวมกัน
(3) อนุ ญ าตให มี การขนส งสิน คาและผู โดยสารขามพรมแดน ณ จุดผานแดนแม ส อด –
เมียวดี และตามเสนทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก รวมถึงการขยายเสนทางไปยังเขตเศรษฐกิจ
พิเศษติลาวาในเมียนมา เมืองยางกุง กรุงเทพฯ และทาเรือแหลมฉบังในไทย (ผานเสนทาง Kawkarek – Kyondoe –
Za Tha Pyin – Thaton และ/หรือ Kawkarek – Kyondoe – Hpa An – Thaton) และเส น ทางที่ ได รับ อนุ ญ าต
อื่น ๆ ที่อาจจะเพิ่มในภายหลัง ทั้งนี้ บทเพิ่มเติมฯ จะมีผลบังคับใชใน 30 วัน ภายหลังการลงนาม
แตงตั้ง
23. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นางสาวกาญจนา จัน ทรไทย
ผูอํานวยการกอง (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการพยาบาล) สูง) กองการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารง
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพทรงคุณวุฒิ (ดานการพยาบาล) กลุมที่ปรึกษาระดับกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
24. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงการคลัง)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงการคลั ง เสนอแต ง ตั้ ง นางสาววิ ม ล ชาตะมี น า
รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ (เศรษฐกร
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ตั้งแตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
25. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแตงตั้ง นายนรินทร กัลยาณมิตร (เปนบุคคล
ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ กรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ ) เป น ประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห แทน
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ที่มีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม 2562 เปนตนไป และใหผูที่
ไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน
26. เรื่อง การแตงตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

25
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงการคลังเสนอ การแตงตั้ง นายสุทธิพล ทวีชัยการ ใหดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการ
กํ า กั บ และส งเสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (เลขาธิ ก าร คปภ.) ต อ อี ก หนึ่ งวาระ โดยให มี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่
31 ตุลาคม 2562 เปนตนไป
27. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตใน
ราชอาณาจักร
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงการคลั ง เสนอแต ง ตั้ ง กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการพิ จารณาชดเชยค าภาษี อากรสิ น คาสงออกที่ผ ลิตในราชอาณาจักร จํานวน 5 คน แทนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหนงครบวาระสองป ดังนี้
1. ศาสตราจารยพิเศษกิติพงศ อุรพีพัฒนพงศ
2. นายนําชัย เอกพัฒนพานิชย
3. นายวิชญายุทธ บุญชิต
4. นายเศกสรรค เรืองโวหาร
5. นายสุรชาติ จันทวัชรากร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม 2562 เปนตนไป
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