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วันนี้ (11 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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กฎหมาย
รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา)
รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีสําหรับการบริจาคใหแกสถานศึกษาที่
จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญา หรือความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับ
ทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ)
รางกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน และกําหนด
วิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ….
รางระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการจัดเก็บเงินเขากองทุนออยและน้ําตาลทรายเพื่อใชในการดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ….
รางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดชนิดและแหลงกําเนิดวัตถุดิบที่
จะนํามาใชในโรงงาน พ.ศ. ….
รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลตางประเทศ สําหรับดอกเบี้ยพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
และดอกเบี้ยพันธบัตรกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน)
รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได
ปโตรเลียม พ.ศ. 2514 วาดวยการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ (การกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ตาม
พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561)
เศรษฐกิจ - สังคม
ขออนุมัติเงินกูเพื่อเสริมสภาพคลอง ประจําปงบประมาณ 2562 ของการยาสูบ
แหงประเทศไทย
การกําหนดเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นของกรรมการนโยบายการรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล และกรรมการบริหารศูนยอํานวยการรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล รวมทั้งการเบิกจายเบี้ยประชุมสําหรับอนุกรรมการ
อื่นตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562
มาตรการแกไขปญหาออยไฟไหม
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ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2513 เพื่อขอกันพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติบริเวณที่กรมปาไมอนุมัติใหองคการสวนยางเขาทําประโยชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช สําหรับดําเนินโครงการอางเก็บน้ําคลองสังขอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลกรุงหยัน อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งป 2562
โครงการจัดทําพระไตรปฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)
ขอปรับปรุงหลักการของโครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3
ชวงที่ 1
การลดหยอนคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามภารกิจของ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)
ตางประเทศ
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การปรับกฎเฉพาะรายสินคาจากพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซ ฉบับป 2012 เปน
ฉบับป 2017 ภายใตความตกลงการคาสินคาอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี
รางบันทึกความเขาใจระหวางกรมปาไมและศูนยวิจัยวิทยาศาสตรการเกษตร
นานาชาติแหงประเทศญี่ปุน (Japan International Research Center for
Agricultural Science : JIRCAS) และรางแผนปฏิบัติงานวนวัฒนวิธีที่มีศักยภาพ
เพื่ อสงเสริมการปลูกสวนป าสั ก (Work Plan Efficient silvicultural practices
for promoting teak plantation)
การเขารวมเปนสมาชิก The Asia Protected Areas Partnership (APAP)
การประชุมระดับรัฐมนตรีทองเที่ยวยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี –
เจาพระยา – แมโขง ครั้งที่ 4 และรางแถลงการณรวมการประชุมระดับรัฐมนตรี
ทองเที่ยวยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจาพระยา – แมโขง
ครั้งที่ 4
การรับรองแถลงการณรัฐมนตรีในการประชุมรัฐมนตรีดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ค.ศ. 2019
รางเอกสารผลลัพธการประชุมระดับรัฐมนตรี G 20 ดานการเปลี่ยนผานพลังงาน
และสิ่งแวดลอมโลกเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน

แตงตั้ง
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย)
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)
เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนยมานุษยวิทยา
สิรินธร (องคการมหาชน)
*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่ อ ง ร า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรัษ ฎากร ว า ด ว ยการยกเว น รั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ..)
พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณ
และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
รางพระราชกฤษฎีกาที่กระทรวงการคลังเสนอ เปนการขยายระยะเวลาการใหสิทธิประโยชนทาง
ภาษีตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา สําหรับผูบริจาคหรือสนับสนุนการกีฬาใหแก การกีฬาแหงประเทศไทย
คณะกรรมการกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาแหงจังหวัด สมาคมกีฬาที่ใชคําวา “แหงประเทศไทย” หรือกองทุนพัฒนาการ
กีฬ าแห งชาติ ที่ จั ด ตั้ งขึ้ น ตามกฎหมายวา ด ว ยการกีฬ าแห งประเทศไทย และกรมพลศึกษา โดยขยายระยะเวลา
มาตรการเดิมตามพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับ ที่ 596)
พ.ศ. 2559 ซึ่งไดสิ้นสุดลงแลวเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ออกไปอีก 1 ป เปน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการสนับสนุนดานการกีฬาอยางตอเนื่อง
2. เรื่ อ ง ร า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว า ด ว ยการยกเว น รั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ..)
พ.ศ. …. (มาตรการภาษีสําหรับการบริจาคใหแกสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญา หรือความ
ตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวน รัษฎากร (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวดําเนินการตอไปได
กค. เสนอวา
1. ได มี พ ระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว า ด ว ยการยกเว น รั ษ ฎากร
(ฉบับที่ 654) พ.ศ. 2561 ยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป สําหรับการบริจาค
เงินหรือทรัพยสินใหแกสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญา หรือความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับ
ทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติที่ไดกระทําตั้งแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ (27 มีนาคม 2561)
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. โดยที่การใหสิทธิประโยชนทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาขอ 1. ไดสิ้นสุดระยะเวลาแลว ดังนั้น
เพื่อเปนการปฏิรูประบบการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล และเปนการจูงใจใหประชาชนและภาคเอกชนมีสวนรวม
ในการสงเสริมสนับสนุนและพั ฒ นาการศึกษา การวิจัยในสาขาวิชาตาง ๆ มากขึ้นอยางตอเนื่อง จึงเห็นควรขยาย
ระยะเวลาการใหสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับการบริจาคใหแกสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญา
หรือความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ภายใตหลักการและแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย ดังนี้
2.1 กํ าหนดให บุ ค คลธรรมดาหรือ บริ ษั ท หรื อ ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คล ที่ บ ริ จ าคเงิ น หรื อ
ทรัพยสินใหแกสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับทบวงการ
ชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ สามารถหักเปนคาลดหยอนหรือรายจายไดสองเทาของจํานวนที่บริจาค แตเมื่อรวม
กับ ค าใช จ ายเพื่ อสนั บ สนุ น การศึ กษาตามโครงการที่ กระทรวงศึกษาธิการใหความเห็น ชอบแลว และรายจายใน
การจัดสรางและบํารุงรักษาสนามเด็กเลน สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนหรือของราชการแลว ตองไมเกิน
ร อ ยละสิ บ ของกํ าไรสุ ท ธิ ก อ นหั ก รายจ ายเพื่ อ การกุ ศ ลสาธารณะหรื อ เพื่ อ การสาธารณประโยชน และรายจ า ย
เพื่อการศึกษาหรือเพื่อการศึกษา
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2.2 การบริ จ าคเงิ น หรื อ ทรั พ ย สิ น ตามข อ 2.1 จะต อ งเป น การบริ จ าคผ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e – Donation) ของกรมสรรพากร
2.3 ยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป ให แกบุคคล
ธรรมดาหรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับเงินไดที่ไดรับจากการโอนทรัพยสิน หรือการขายสินคา หรือ
สําหรับ การกระทําตราสารอัน เนื่องมาจากการบริจ าคใหแกสถานศึกษาขางตน โดยผูโอนจะตองไมนําตน ทุน ของ
ทรัพยสินหรือสินคาซึ่งไดรับยกเวนภาษีดังกลาวมาหักเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือภาษี
เงินไดนิติบุคคล
2.4 การใหสิทธิประโยชนทางภาษีดังกลาว มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
3. กค. ไดดําเนินการจัดทําประมาณการสูญเสียรายไดและประโยชนที่จะไดรับตามมาตรา 27 และ
มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 การกําหนดสิทธิประโยชนทางภาษีดังกลาวมี
ผลทําใหรัฐจัดเก็บภาษีลดลงตลอดระยะเวลาการใหสิทธิประโยชนประมาณ 8 ลานบาท อยางไรก็ดี มาตรการนี้จะมี
สวนชวยลดภาระการจัดสรรงบประมาณรายจายของรัฐในดานการศึกษาไดอีกทางหนึ่ง ซึ่งประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
มีดังนี้
3.1 ภาคเอกชนมีทางเลือกในการสนับสนุนดานการศึกษามากขึ้น ทําใหมีแรงจูงใจในการมี
สวนรวมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา การวิจัยในสาขาตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น เปนการสรางโอกาสทางการศึกษา อันมี
ผลตอความยั่งยืนทางการศึกษาของประชาชน
3.2 กอใหเกิดการยกระดับสถานศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสูความเปนเลิศ มีความเปนสากล
สามารถแขงขันไดในประชาคมโลก และนําไปสูการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน
จึงไดเสนอรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มา
เพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
ขยายระยะเวลาการใหสิทธิประโยชนเพื่อสนับสนุนการศึกษา โดยยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป ใหแกบุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับการบริจาคผาน
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกสของกรมสรรพากร ใหแกสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ตามสนธิสัญญาหรือความ
ตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ ที่ไดกระทําตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
3. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุ
โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน
และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และ
ใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กําหนดพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน ไดแก (1) การสงเสริมและพัฒนาดานการเกษตร
(2) การสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และผูดอยโอกาส (3) การสงเสริมการเรียนการ
สอน (4) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา หรือการใหบริการทางการศึกษา (5) การสงเสริมนวัตกรรม (6) การสงเสริม
สุขภาพและสาธารณสุข (7) การสงเสริมความมั่นคงดานพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และ (8) การสงเสริมความ
มั่นคงดานความปลอดภัยทางอาหารและสินคาเกษตร และวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีคัดเลือก และ
วิธีเฉพาะเจาะจงสําหรับพัสดุดังกลาว
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4. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร
พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรีมี มติ อนุ มัติ ห ลั ก การรางกฎกระทรวงกําหนดหลัก เกณฑ วิธีการ และเงื่อ นไขการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดใหยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2553
2. กํ าหนดให ผู ผ ลิ ต ผู ส งออก และผู นํ าเข าสิ น ค า เกษตรยื่ น คํ าขอต อ ผู ป ระกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานตามแบบที่เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอนั้น
3. กํ าหนดให เมื่ อผู ป ระกอบการตรวจสอบมาตรฐานไดรับ คําขอพรอมทั้ งเอกสารหรือ หลักฐาน
ถูกตองและครบถวนแลว ใหดําเนินการตรวจสอบมาตรฐานสินคาเกษตรนั้นทันที เวนแตมีผูยื่นคําขอหลายรายให
ดํ าเนิ น การตรวจสอบตามลํ าดั บ ที่ ยื่ น คํ าขอ และเพื่ อประโยชน ในการตรวจสอบมาตรฐานสิ น ค าเกษตรที่ นํ าเข า
ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานอาจไปตรวจสอบ ณ สถานที่ผลิตสินคาเกษตรนั้นในตางประเทศเพื่อตรวจสอบให
เปนไปตามมาตรฐานได
ในกรณีที่มีการตรวจสอบมาตรฐานสินคาเกษตรที่นําเขา พนักงานเจาหนาที่อาจไปตรวจ
ประเมินวิธีการตรวจสอบมาตรฐานในตางประเทศได ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด โดย
ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานเปนผูเสียคาใชจายใหแกพนักงานเจาหนาที่
4. บรรดาคําขอที่ไดยื่นไวตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2553 กอนวันที่กฎกระทรวงฉบับนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนคําขอตามกฎกระทรวง
ฉบับนี้
5. บรรดาใบรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรที่ไดออกใหตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2553 กอนวันที่กฎกระทรวงฉบับนี้ใชบังคับ ใหคง
ใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ
5. เรื่อง รางระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงิน
เขากองทุน ออยและน้ําตาลทรายเพื่อใชในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุ นออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็ นชอบในหลั กการรางระเบี ยบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาด วย
หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการจั ด เก็ บ เงิ น เข า กองทุ น อ อ ยและน้ํ า ตาลทรายเพื่ อ ใช ในการดํ า เนิ น การตาม
วัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบั ญ ญั ติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิ จารณา โดยใหรับ ความเห็ น ของกระทรวง
พาณิชยไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางระเบียบ
ประเด็น
รายละเอียด
1. การยกเลิ ก ระเบี ย บฉบั บ ยกเลิ กระเบี ยบคณะกรรมการออยและน้ํ าตาลทราย ฉบับ ที่ 1 พ.ศ. 2543 วาดว ย
เดิม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
น้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายสีรําภายในราชอาณาจักรเขากองทุนออยและน้ําตาล
ทราย และระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาด วยหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายขาว
และน้ําตาลทรายสีรําภายในราชอาณาจักรเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ 2)
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2. ผลใชบังคับ
3. หลั ก เกณฑ ก ารนํ า ส ง เงิ น
เข า กองทุ น อ อ ยและน้ํ า ตาล
ทรายของโรงงานอ อ ยและ
น้ําตาลทราย

4. การเรียกคืนเงิน

5. กรณี โ รงงานไม นํ า ส ง เงิ น
เข า กองทุ น อ อ ยและน้ํ า ตาล
ทราย

พ.ศ. 2547
กําหนดใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2561
กํ าหนดให โรงงานออยและน้ํ าตาลทรายนํ าส งเงิน เขากองทุน อ อยและน้ํ าตาล โดย
คํานวณจากปริมาณออยที่ชาวไรออยสงใหแกโรงงานในแตละฤดูการผลิต อัตรายี่สิบ
บาทตอหนึ่งตันออย โดยแบงชําระเปน 4 งวด ดังนี้
(1) งวดที่ 1 ภายในเดือนมิถุนายน
(2) งวดที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม
(3) งวดที่ 3 ภายในเดือนตุลาคม
(4) งวดที่ 4 ภายในเดือนธันวาคม
เงินที่กองทุนออยและน้ําตาลทรายไดรับ ใหตกเปนของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ตามมาตรา 27 (8) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
เงินที่กองทุนออยและน้ําตาลทรายไดรับจากโรงงานใดตามระเบียบคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 ฯ ที่เปนฤดูการผลิตป 2560/2561 ตั้งแตวันที่
15 มกราคม 2561 จนถึงวัน ที่ระเบี ยบนี้ป ระกาศในราชกิจ จานุเบกษา ใหส งคื นแก
โรงงานนั้นตามจํานวนที่ไดรับมา
กรณีโรงงานไมนําสงเงินเขากองทุนออยและน้ําตาลทรายภายในระยะเวลาที่กําหนด ให
คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละสิบหาตอป นับแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดชําระจนกวา
จะไดทําการชําระเสร็จสิ้น

6. เรื่อง รางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดชนิดและแหลงกําเนิดวัตถุดิบที่จะนํามาใชในโรงงาน
พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดชนิดและแหลงกําเนิดวัตถุดิบ
ที่จะนํามาใชในโรงงาน พ.ศ. … ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมาย
และรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรมไปประกอบการตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
2. ให กระทรวงอุ ต สาหกรรมรับ ข อสั งเกตของกระทรวงการอุ ด มศึก ษา วิท ยาศาสตร วิจั ย และ
นวัตกรรม และกระทรวงพาณิชยไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
3. ใหกระทรวงพาณิชยเรงรัดการออกประกาศหามนําเขาซึ่งสินคาอุปกรณและเครื่องใชไฟฟาที่ใช
แล ว ที่ จ ะนํ า มาถอดแยกเพื่ อ นํ า โลหะกลั บ มาใช ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารส ง ออกไปนอกและการนํ า เข า มาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
สาระสําคัญของรางประกาศ
ประเด็น
รายละเอียด
1. กําหนดนิยาม
“ขยะอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา ชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสหรือเศษ (ไม
รวมเศษจากเครื่องกําเนิดไฟฟา) ที่มีสวนประกอบซึ่งไดแก ตัวเก็บประจุไฟฟา และแบตเตอรี่
อื่น ๆ สวิทชที่มีปรอทเปนองคประกอบในการทํางาน เศษแกวจากหลอดรังสีแคโทด และ
แอกติเวเต็ดกลาสอื่น ๆ ตัวเก็บประจุไฟฟาที่มีสารพีซีบี หรือที่ปนเปอนดวยแคดเมียม ปรอท
ตะกั่ ว โพลี ค ลอริ เนทเต็ ด ไบฟ นิ ล ตามบั ญ ชี 5.2 ลํ าดั บ ที่ 2.18 ของประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
2. กําหนดขอหาม
หามโรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงานในบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออก
ตามความในพระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน พ.ศ. 2535 นํ า เข า ชิ้ น ส ว นอุ ป กรณ ไฟฟ า และ
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อิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนขยะอิเล็กทรอนิกส (E – Waste) จากตางประเทศ
7. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
(การยกเวนภาษี เงิน ไดนิติบุคคลใหแกบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลตางประเทศ สําหรับดอกเบี้ยพัน ธบัต ร
ธนาคารแหงประเทศไทยและดอกเบี้ยพันธบัตรกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหรับขอสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กํ า หนดให ย กเว น ภาษี เงิ น ได ให แ ก บ ริ ษั ท หรื อ ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คลที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายของ
ตางประเทศ และมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย สําหรับเงินไดพึงประเมินที่เปนดอกเบี้ยพันธบัตรธนาคารแหง
ประเทศไทย หรือดอกเบี้ยพันธบัตรกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธนาคาร
แหงประเทศไทยที่ไดรับ ตั้งแตวันที่คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 17/2561 เรื่อง การยกเวนภาษีเงิน
ไดตามประมวลรัษฎากรบางกรณี ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 ถูกยกเลิกเปนตนไป
8. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514
วาดวยการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ (การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจําหนายหนี้สูญ
จากบัญชีลูกหนี้ ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร า งกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 วาดวยการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ และให สงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิจารณา แลวดําเนิ นการตอไปได และรับทราบรายงาน
เหตุ ผ ลที่ ไม อาจดํ า เนิ น การจั ดทํ ากฎหมายลํ าดับ รองไดภ ายในกําหนดระยะเวลาตามพระราชบัญ ญั ติ ภ าษีเงิน ได
ปโตรเลียม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดใหหนี้สูญที่จะจําหนายจากบัญชีลูกหนี้ตองเปนหนี้ที่มีลักษณะ ดังนี้
1.1 ตองเปนหนี้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการ หรือหนี้ที่ไดรวม
เปนเงินไดในการคํานวณกําไรสุทธิ ทั้งนี้ ไมรวมหนี้ที่ผูเปนหรือเคยเปนกรรมการเปนลูกหนี้ ไมวาหนี้นั้นจะเกิดขึ้นกอน
หรือในขณะที่ผูนั้นเปนกรรมการ
1.2 ตองเปนหนี้ที่ยังไมขาดอายุความและมีหลักฐานโดยชัดแจงที่สามารถฟองลูกหนี้ได
2. กําหนดใหการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แตละรายมีจํานวนเกิน
2,000,000 บาทขึ้นไป ตองดําเนินการดังนี้
2.1 ติดตามทวงถามให ชําระหนี้ ตามสมควรแกกรณี โดยมี หลักฐานการติดตามทวงถาม
อยางชัดแจงและไมไดรับชําระหนี้
2.2 ดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพง หรือไดยื่นคําขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้ราย
อื่นฟองในคดีแพง หรือ
2.3 ดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีลมละลาย หรือไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูก
เจาหนี้รายอื่นฟองในคดีลมละลาย หรือในคดีที่ผูชําระบัญชีรองขอตอศาลขอใหสั่งใหลูกหนี้นั้นลมละลาย
3. กําหนดใหการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แตละรายมีจํานวนไมเกิน
2,000,000 บาท ตองดําเนินการ
3.1 ติดตามทวงถามให ชําระหนี้ ตามสมควรแกกรณี โดยมี หลักฐานการติดตามทวงถาม
อยางชัดแจงและไมไดรับชําระหนี้
3.2 ดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพงและศาลไดมีคําสั่งรับคําฟองนั้นแลว หรือไดยื่นคําขอ
เฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีแพงและศาลไดมีคําสั่งรับคําขอนั้นแลว หรือ
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3.3 ดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีลมละลายและศาลไดมีคําสั่งรับคําฟองนั้นแลวหรือไดยื่นคํา
ขอรับชําระหนี้ในคดีที่ถูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีลมละลาย หรือในคดีที่ผูชําระบัญชีรองขอใหศาลพิพากษาใหลูกหนี้
เปนบุคคลลมละลาย และศาลไดมีคําสั่งรับคําขอรับชําระหนี้นั้นแลว
4. กําหนดใหหนี้ของลูกหนี้รายใดที่ไดดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวงนี้ครบถวนแลวในรอบระยะเวลาบัญชีใด ใหจําหนายเปนหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้และถือเปนรายจาย
ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น เวนแตกรณีการดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพงหรือคดีลมละลาย ใหถือเปนรายจายใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่ศาลไดมีคําสั่งรับคําฟอง คําขอเฉลี่ยหนี้ หรือคําขอรับชําระหนี้ และกรณีการจําหนายหนี้สูญจาก
บัญชีลูกหนี้ในสวนที่ไดปลดหนี้หรือประนอมหนี้ใหลูกนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ใหถือเปนรายจายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ศาลไดมีคําสั่งเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ แลวแตกรณี
เศรษฐกิจ - สังคม
9. เรื่อง ขออนุมัติเงินกูเพื่อเสริมสภาพคลอง ประจําปงบประมาณ 2562 ของการยาสูบแหงประเทศไทย
คณะรั ฐ มนตรี มี มติ เห็ น ชอบตามที่ ก ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอให การยาสู บ แห งประเทศไทย
(ยสท.) เปดวงเงินกูระยะสั้น จํานวน 1,500 ลานบาท ในรูป Credit Line โดยวิธีเบิกเกินบัญชี (Bank Overdraft :
OD) และตั๋วสัญญาใชเงิน (Promissory Note : P/N) กับธนาคารที่มีเงื่อนไขเหมาะสมที่สุด เพื่อสํารองไวเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการเสริมสภาพคลองในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน ทั้งนี้ วงเงินกูดังกลาว อยูภายใตกรอบแผนสําหรับ
การกอหนี้ของ ยสท. วงเงิน 3,000 ลานบาท ในแผนการบริหารหนีส้ าธารณะ ประจําปงบประมาณ 2562
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงการคลังเสนอการขออนุมัติเงินกูเพื่อเสริมสภาพคลอง ประจําปงบประมาณ 2562 ของการ
ยาสูบแหงประเทศไทย (ยสท.) โดยเปดวงเงินกูระยะสั้นในรูป Credit Line จํานวน 1,500 ลานบาท โดยวิธีเบิกเกิน
บั ญ ชี (Bank Overdraft : OD) และตั๋ วสั ญ ญาใช เงิน (Promissory Note : P/N) เพื่ อบริห ารความเสี่ ย งและเสริ ม
สภาพคลองเพื่อรองรับคาใชจายในองคกร เชน คาแสตมปยาสูบและภาระภาษีตาง ๆ (ภาษีเพื่อราชการสวนทองถิ่น
ภาษีมูลคาเพิ่ม ฯลฯ) คาซื้อใบยาและวัตถุดิบในการผลิตบุหรี่ รวมถึงเงินลงทุนตามแผนงานในโครงการโรงงานผลิต
ยาสูบโรจนะ โดยคณะกรรมการยาสูบแหงประเทศไทยพิจารณาแลวเห็นชอบดวย และวงเงินกูดังกลาวไดบรรจุใน
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2562 ดวยแลว ทั้งนี้ การดําเนินการขออนุมัติเงินกูดังกลาวอยู
ภายใตสมมติฐาน ดังนี้
1. รายไดจากการจําหนายยาสูบของปงบประมาณ 2562 ต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไวที่จํานวน 18,817
ลานมวน โดยมีปจจัยหลักมาจากการปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิตภายหลังที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
2560 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 กันยายน 2560 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายดานสาธารณสุขของรัฐบาลที่ตองการ
จะลดการบริโภคยาสูบ ของประชาชนในประเทศ และ ยสท. ไดปรับราคาบุหรี่ขึ้นตามกฎหมายใหม สงผลใหยอด
จําหนายบุหรี่ของ ยสท. ลดลง
2. คาใชจายในการรับซื้อใบยาสูบสูงกวาที่ประมาณการไวจํานวน 1,189.10 ลานบาท เนื่องจาก
ยสท. อาจมีความจําเปนตองชวยเหลือเกษตรกรโดยรับซื้อใบยาสูบจากเกษตรกรผูปลูกใบยาสูบในสวนที่เกินกวาความ
ตองการจริงในการผลิตหรือเกินกวาโควตาที่เคยไดใหไว
10. เรื่อง การกําหนดเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นของกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนของชาติ
ทางทะเล และกรรมการบริหารศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติ ทางทะเล รวมทั้ งการเบิกจายเบี้ ย
ประชุมสําหรับอนุกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นของกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนของ
ชาติทางทะเล
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2. อนุ มั ติ เบี้ ย ประชุ ม และประโยชน ต อบแทนอื่ น ของกรรมการบริ ห ารศู น ย อํ า นวยการรั ก ษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.)
3. อนุ มั ติ เ บี้ ย ประชุ ม สํ า หรั บ อนุ ก รรมการอื่ น ซึ่ ง กํ า หนดให มี ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้
(พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562) ใหเบิกจายเบี้ยประชุมเปนรายครั้งตามพระราช
กฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม (ยังไมไดมีคําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการอื่น รวมถึงยังไมไดกําหนด
องคประกอบและหนาที่อํานาจที่ชัดเจน)
สาระสําคัญของเรื่อง
สํานักงานสภาความมั่ นคงแห งชาติ ไดเสนอขออนุมัติ เบี้ย ประชุมและประโยชน ตอบแทนอื่น ของ
กรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล กรรมการบริหารศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของ
ชาติทางทะเล และอนุกรรมการอื่น ที่กําหนดใหมีขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
พ.ศ. 2562 (มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ผานมา) ซึ่งไดผานการพิจารณาจากสวนราชการที่เกี่ยวของ
แล ว ได แ ก กระทรวงการคลั ง (กค.) สํ า นั ก งบประมาณ สํ า นั ก งาน ก.พ. สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
กรมบัญชีกลาง และศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประชุมที่เสนอใน
ครั้งนี้เทียบเคียงจากประกาศ กค. เรื่อง กําหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุม
เป น รายเดื อ นและอั ต ราเบี้ ย ประชุ ม เป น รายเดื อ นและรายครั้ งสําหรับ กรรมการ อนุ ก รรมการ เลขานุ ก าร และ
ผูชว ยเลขานุการ พ.ศ. 2558 ซึ่ งอาศัย อํานาจตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 15 แหงพระราชกฤษฎีกาเบี้ ย
ประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนี้
ตําแหนง
อัตราเบี้ยประชุม
ประกาศ กค.ฯ
เสนอขออนุมัติในครั้งนี้
• อัตราเบี้ยประชุมกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
1. ประธานกรรมการ
เดือนละ 10,000 บาท
เดือนละ 10,000 บาท
(นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี)
2. กรรมการโดยตําแหนง
เดือนละ 8,000 บาท
เดือนละ 8,000 บาท
3 . ก ร ร ม ก า ร ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง เดือนละ 8,000 บาท
เดือนละ 8,000 บาท
คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
4. กรรมการเฉพาะกิจ
ครั้งละ 1,600 บาท
ครั้งละ 1,600 บาท
• อัตราเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ศรชล.
1. ประธานกรรมการ
เดือนละ 6,250 บาท
เดือนละ 6,250 บาท
(ผูบัญชาการทหารเรือ)
2. รองประธานกรรมการ
เดือนละ 5,625 บาท
เดือนละ 5,625 บาท
3. กรรมการ
เดือนละ 5,000 บาท
เดือนละ 5,000 บาท
หมายเหตุ :
(1) กรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนของชาติ (ยกเวนกรรมการเฉพาะกิจ) และกรรมการบริหาร ศร
ชล. จะมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุมเทานั้น และไดรับไมเกินเดือนละ 1 ครั้ง
และหากเดือนใดไมมีการประชุมหรือมีการประชุมแตไมเขารวมประชุมใหงดจายสําหรับกรรมการเฉพาะกิจ
ซึ่งไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง เมื่อรวมเบี้ยประชุมที่ไดรับในแตละเดือน ตองไมเกินเบี้ยประชุมรายเดือนซึ่ง
กรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลประเภทอื่นไดรับ
(2) สําหรับประโยชนตอบแทนอื่น (2.1) กรณีขาราชการ : ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบ กค. วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
เดิ น ทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่ แก ไขเพิ่ มเติม (2.2) ผูที่ไมไดเป น ขาราชการให เทีย บเคีย งผูดํารง
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง
• อัตราเบี้ยประชุมสําหรับอนุกรรมการอื่น (ยังไมไดมีการแตงตั้งอนุกรรมการอื่น)
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อนุกรรมการ

ครั้งละ 1,000 บาท

ใหเบิกจายเบี้ยประชุมเปนราย
ครั้งตาม พ.ร.ฎ. เบี้ยประชุมฯ

11. เรื่อง มาตรการแกไขปญหาออยไฟไหม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้
1. รับทราบมาตรการแกไขปญหาออยไฟไหม ประกอบดวย
1.1 มาตรการทางกฎหมาย โดยจะมีการออกระเบียบใหทันในฤดูการผลิตป 2562/2563
กําหนดใหโรงงานน้ําตาลจะรับออยไฟไหมเขาหีบไดไมเกินรอยละ 30 ตอวัน สําหรับในฤดูการผลิต ป 2563 /2564
โรงงานน้ําตาลจะรับออยไฟไหมเขาหีบไดไมเกินรอยละ 20 ตอวัน และในฤดูการผลิตป 2564/2565 จะลดปริมาณ
ออยไฟไหมเขาหีบเพียงรอยละ 0-5 ตอวัน ซึ่งจะทําใหออยไฟไหมหมดไปภายในภายใน 3 ป
1.2 มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐในการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งจะขยาย
โครงการส งเสริ มสิ น เชื่ อ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ตอ อยอยางครบวงจรป 2562 - 2564 รวมทั้ งจะนํ าเสนอ
มาตรการสนับสนุนผูประกอบการผลิตรถตัดออยไทยดวยการเพิ่มศักยภาพการผลิตและจําหนายใหเพียงพอกับความ
ตองการและสงเสริมการแปลงสินทรัพยเปนทุน โดยการใชรถตัดออย และเครื่องจักรกลการเกษตรอื่น ๆ นําไปจด
ทะเบียนเครื่องจักรตามกฎหมายกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนําไปเปนสินทรัพยค้ําประกันกับแหลงเงินกูไดอีก
ดวย
1.3 มาตรการขอความรวมมือดานการบริหารจัดการเพื่อเปนตนแบบการเก็บเกี่ยวและ
การขนสงออยใหโรงงาน โดยความรวมมือจากโรงงานน้ําตาลและชาวไรออยในฤดูการผลิต ป 2562/2563 เพื่ อ
กําหนดพื้ น ที่ ป ลอดการเผาออย เป น จังหวัดต น แบบปลอดการเผาออย ตัดออยสด รอยละ 100 ในแตล ะภาค
รวม 5 จังหวัดไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุตรดิตถ การจัดการ
พื้นที่ลดการเผาออยรอบชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร และรอบโรงงานน้ําตาลในรัศมี 10 กิโลเมตร และการบูรณาการ
ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดคิวรับออยสดและออยไฟไหม
2. เห็ น ชอบขยายโครงการส งเสริ ม สิ น เชื่ อ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต อ อ ยอย า งครบวงจร
ป 2562 - 2564
สําหรับรายละเอียดของโครงการสงเสริมสินเชื่อฯ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณที่
สนับสนุนสินเชื่อแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร สถาบันชาวไรออย กลุมบุคคลและวิสาหกิจชุมชน
วงเงินกูปละ 2,000 ลานบาท ระยะเวลา 3 ป รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,000 ลานบาท (งบประมาณป พ.ศ. 2562-2564)
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยใชจากวงเงิน 10,000 ลานบาท ของเงินกูยืมสินเชื่อ
เพื่ อสงเสริมการปลูกออย (เงินเกี๊ยว) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 และเห็ นควรให ธ.ก.ส.
เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ตามผลการดําเนินการจริงตามขั้นตอนตอไป ภายในกรอบ
วงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบี้ยประมาณ 599.43 ลานบาท โดยใหโรงงานน้ําตาลเปนผูค้ําประกันและใหรัฐบาล
ชวยรับภาระชดเชยดอกเบี้ยสวนเกิน ดังนี้
1) กําหนดระยะเวลาการชําระคืนเงินกูเสร็จสิ้นตามโครงการเชนเดียวกับโครงการเดิมโดยแยกตาม
วัตถุประสงคการกูเงิน หากเปนเงินกูเพื่อพัฒนาแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําในไรออยและปรับพื้นที่ปลูกออย
กําหนดชําระคืนเงินกูเสร็จสิ้นไมเกิน 4 ป และหากเปนเงินกูเพื่อซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรกําหนดชําระคืนเงินกู
เสร็จสิ้นไมเกิน 6 ป
2) สําหรับอัตราดอกเบี้ย เห็นควรยึดตามหลักการของโครงการเดิมที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติไว
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เนื่องจากการดําเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาลในการใหความชวยเหลือเกษตรกรที่
ผานมาในลักษณะที่คลายคลึงกันไดชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไมเกินรอยละ 3 ตอป ประกอบกับเปนอัตราดอกเบี้ยที่
ผานการพิจารณาของ ธ.ก.ส. แลว ประกอบดวย
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2.1) สําหรับเกษตรกรรายบุคคล คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR (ปจจุบัน MRR เทากับรอยละ
7 ตอป ) โดยเรีย กเก็บ จากผู กูในอัตรา MRR - 5 (หรือป จ จุบั น เท ากั บ รอยละ 2 ตอป) รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให
ธ.ก.ส. แทนผูกูในอัตรารอยละ 3 ตอป และ ธ.ก.ส. รับภาระในอัตรารอยละ 2 ตอป
2.2) สํ าหรั บ กลุ ม เกษตรกร สหกรณ ก ารเกษตร สถาบั น ชาวไรอ อย กลุ ม บุ คคลและ
วิส าหกิ จ ชุ ม ชน คิ ด ดอกเบี้ ย ในอั ตรา MLR (ป จ จุ บั น MLR เท ากั บ รอ ยละ 5 ต อ ป ) โดยเรีย กเก็ บ จากผู กู ในอั ต รา
MLR - 3 (หรือปจจุบันเทากับรอยละ 2 ตอป) รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให ธ.ก.ส. แทนผูกูในอัตรารอยละ 2 ตอป และ
ธ.ก.ส. รับภาระในอัตรารอยละ 1 ตอป
2.3) กรณี ก ารกู เงิ น เพื่ อ จั ด ซื้ อ เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตร ประเภทรถแทรกเตอร ห รื อ
รถบรรทุกคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR - 1 (หรือปจจุบันเทากับรอยละ 4 ตอป) จากประเภทผูกู (เกษตรกรรายบุคคล
กลุ ม เกษตรกร สหกรณ การเกษตร สถาบั น ชาวไรออย กลุมบุ คคล และวิส าหกิจ ชุมชน) รัฐบาลไมตองชดเชย
ดอกเบี้ยในสวนนี้ และ ธ.ก.ส. รับภาระในอัตรารอยละ 1 ตอป
โดยให ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมและหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งดํ าเนิ น การให ถู ก ต องตามขั้ น ตอนของ
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของและพันธกรณีระหวางประเทศ รวมทั้งใหรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไป
พิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
โครงการสงเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตออยอยางครบวงจร ป 2562 – 2564 สรุป
สาระสําคัญ ดังนี้
ประเด็น
รายละเอียด
1. วัตถุประสงค
สนับสนุนสินเชื่อแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร สถาบันชาวไร
ออย กลุมบุคคล และวิสาหกิจชุมชนเพื่อเขาถึงแหลงเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ํา ลด
การพึ่งพาแหลงเงิน ทุ นนอกระบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ ตออย การ
จั ดหาแหล งน้ํ า สํ า รองในการบรรเทาความเดื อดรอนเมื่ อเกิ ด ภั ย แล ง การนํ า
เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใชในการผลิตออยเพื่อลดการสูญเสีย ลดตนทุน
ในระยะยาว สงผลใหมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดปญหาออยไฟไหมที่กอใหเกิดมลพิษ
ต อ สิ่ ง แวดล อ ม รวมถึ ง แก ไ ขป ญ หาการขาดแคลนแรงงานในไร อ อ ย และ
สอดคลองกับเปาหมายในการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
ทั้งระบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตออยอยางครบวงจร
2. วงเงินสินเชื่อ
ปละ 2,000 ลานบาท ระยะเวลา 3 ป รวมทั้งสิ้น 6,000 ลานบาท โดยใชเงินทุน
ของ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ วงเงินกูแตละรายเมื่อรวมทุกวัตถุประสงคแลว ตองไมเกิน 29
ลานบาท
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3. วั ต ถุ ป ระสงค ก ารกู 3.1 เพื่ อพั ฒ นาแหลงน้ํ าและการบริห ารจั ดการน้ําในไรออย ผูขอกูแต ละราย
เงินและวงเงินกู
สามารถกูเงินรวมทุกวัตถุประสงคแลว วงเงินกูไมเกิน 500,000 บาท กรณีกูเงิน
เกินวงเงินที่กําหนดจะตองไดรับอนุมัติจากคณะทํางานสงเสริมสินเชื่อเพื่อการ
ปลูกออยโดยมีรูปแบบการดําเนินงาน ดังนี้
3.1.1 การขุดบอสระกักเก็บน้ํา
3.1.2 การเจาะบอบาดาล
3.1.3 การจัดทําระบบน้ําหยด
3.1.4 การจัดซื้อเครื่องสูบน้ําหรืออุปกรณใหน้ําในไรออย
3.1.5 รวมกลุมสรางระบบสงน้ํ า โดยการรวมกลุ มชาวไรออยและโรงงาน
น้ําตาลเปนผูเสนอในรูปแบบของโครงการ
3.2 เพื่ อปรับพื้นที่ ปลู กออย ผูขอกูแตล ะรายสามารถกูเงินเพื่ อปรับพื้ นที่ปลู ก
อ อ ยเป น แปลงใหญ ให เหมาะสมกับ เครื่องจัก รกลการเกษตร วงเงิน กู ไมเกิ น
500,000 บาท
3.3 เพื่ อ จั ด ซื้ อ เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตร ผู ข อกู แ ต ล ะรายสามารถจั ด ซื้ อ
เครื่องจักรกลการเกษตรได ดังนี้
3.3.1 รถตัดออยหรืออุปกรณสวนควบ รวมวงเงินกูแตละรายไมเกิน 15 ลาน
บาท และตองซื้อรถตัดออยตามที่กําหนด ดังนี้
ประเภทรถตัดออย
วงเงินสินเชื่อ
รถตัดออยใหม ขนาดใหญ
วงเงินไมเกิน 15 ลานบาท
รถตัดออยเกา ขนาดใหญ
วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท
รถตัดออยใหม ขนาดกลาง
วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท
รถตัดออยเกา ขนาดกลาง
วงเงินไมเกิน 8 ลานบาท
สําหรับการจัดซื้อรถตัดออยเกาตองเปนรถที่นําเขาจากตางประเทศเทานั้นและ
ตองนําเขามาภายในประเทศไมเกิน 2 ป
3.3.2 รถคีบออย1 หรืออุปกรณสวนควบ กูไดรายละไมเกิน 2 ลานบาท
3.3.3 เครื่องตัดออยแรพเตอร2 กูไดรายละไมเกิน 5 แสนบาท
3.3.4 เครื่องสางใบออย3 กูไดรายละไมเกิน 5 แสนบาท
3.3.5 เครื่องอัดใบออย4 กูไดรายละไมเกิน 5 แสนบาท
3.3.6 รถแทรกเตอรหรืออุปกรณสวนควบ กูไดรายละไมเกิน 4.5 ลานบาท
3.3.7 รถบรรทุกหรือพวงบรรทุก กูไดรายละไมเกิน 5 ลานบาท
ทั้ งนี้ การจั ด ซื้ อ เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรทุ ก วั ต ถุ ป ระสงค กรณี มี ค วาม
จํ า เป น ต อ งใช สิ น เชื่ อ กั บ สถาบั น การเงิ น อยู ก อ นแล ว ให ส ามารถกู เงิ น ตาม
โครงการนําไปชําระหนี้สินเดิมได (Refinance) แตตองไมเคยเปนหนี้คางชําระ
และผอนชําระมาแลวไมเกิน 2 ป
หมายเหตุ : 1. รถคีบ การตัดออยโดยแรงงานคนหรือใชแรพเตอรในการตัดออยมีความจําเปนตองใชรถคีบออย
ใสรถบรรทุกเพื่อสงตอเขาโรงงานน้ําตาล
2. เครื่องตัดอ อยแรพเตอร รถตัดออยสวนใหญ จะเป นการนํ าเขาจากตางประเทศและมี ราคาสู ง
ชาวไรออยขนาดเล็กไมสามารถจัดซื้อและตัดออยใหคุมทุนได ปจจุบันการคิดคนแรพเตอรเพื่อใชตัดออยจึงมีความ
จําเปนและเหมาะสมกับชาวไรออยรายเล็กที่พอจะหาซื้อได
3. เครื่องสางใบออย เป น ภู มิปญ ญาไทยในการคิดคน เพื่อใชในการสางใบออยกอนการตัด ลดสิ่ง
สกปรก ทําใหไดออยสดที่สะอาดกอนการใชรถตัดออยแรพเตอรหรือแรงงานคนตัด โดยไมตองจุดไฟเผา
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4. เครื่องอัดใบออย เพื่อใชในการเก็บกวาดใบออยจากไรออยหลังการตัดออยเพื่อใหสะดวกตอการ
บํารุงรักษาออยในฤดูการตอไป และงายตอการขนสงออกจากไรออย
12. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2513 เพื่อขอกันพื้นที่ปาสงวนแหงชาติบริเวณที่
กรมปาไมอนุมัติใหองคการสวนยางเขาทําประโยชน จังหวัดนครศรีธรรมราช สําหรับดําเนินโครงการอางเก็บน้ํา
คลองสังขอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลกรุงหยัน อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2513 เพื่อขอกันพื้นที่
ปาสงวนแหงชาติบริเวณที่กรมปาไมอนุมัติใหองคการสวนยาง (อ.ส.ย.) เขาทําประโยชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
เนื้อที่ประมาณ 3,950 ไร สําหรับดําเนินโครงการอางเก็บน้ําคลองสังขอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลกรุงหยัน
อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. การก อ สร า งโครงการอ า งเก็ บ น้ํ า คลองสั ง ข อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ตํ า บลกรุ ง หยั น
อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 - 2565 ในวงเงิน 682.5 ลานบาท โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้
วัตถุประสงค เพื่อเปนแหลงน้ําตนทุน เพื่อใหมีปริมาณการสงน้ําที่เพียงพอในการบริหารจัดการใหกับพื้นที่ที่อยูใน
เขตสงน้ําชลประทานและพื้นที่ขางเคียง และเพื่อขยายเขตพื้นที่ชลประทาน ในการทําการเกษตร
อุปโภค และบริโภค อยางยั่งยืน
พื้นที่ใชในการ 6,952 – 1 - 79 ไร (เปนพื้นทีข่ องการยางแหงประเทศไทยที่ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 3,950 ไร)
กอสราง
รายละเอี ย ด โครงการชลประทานขนาดกลาง เปนเขื่อนดินมีความสูงเฉลี่ย 22 เมตร กวาง 8 เมตร ความยาว
โครงการ
1,560 เมตร สามารถเก็บกักน้ําได 36.575 ลานลูกบาศกเมตร (ระดับ Spillway) และเก็บกักน้ําไดที่
ระดับน้ําสูงสุด 45.110 ลานลูกบาศกเมตร
ระยะเวลาใน 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ดําเนินการแลวรอยละ 3 ของภาพรวมทั้งโครงการ (โครงการแบงเปน 2
ก า ร ดํ า เนิ น สวน คือ สวนบานพักหัวงานและสวนอางเก็บน้ํา ซึ่งในสวนบานพักหัวงานดําเนินการไปแลวรอละ
โครงการฯ
75)
ยุ ท ธศ าส ต ร ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร
ทรัพยากรน้ํา
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดห ารือรว มกับ สํานั กงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ ม
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 15 จังหวัดนครศรีธรรมราชและการยางแหงประเทศไทย
เกี่ยวกับการกําหนดขอบเขตและพื้นที่ขออนุญาตใชประโยชนเพื่อกอสรางโครงการอางเก็บน้ําคลองสังขฯ เพื่อใหเกิด
ความถูกตองเปนฐานขอมูลเดียวกันของทุกหนวยงานที่มีความเกี่ยวของเรียบรอยแลว โดยพื้ นที่กอสรางโครงการ
บางสวน จํานวน 3,950 ไร เปนพื้นที่ที่การยางแหงประเทศไทยไดรับอนุญาตใหใชประโยชนจากกรมปาไมเพื่อใหใชใน
กิจการสวนยางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2513 ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงเสนอ
คณะรัฐ มนตรี เพื่ อพิ จ ารณาทบทวนมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2513 เพื่ อขอกัน พื้ น ที่ป าสงวน
แหงชาติ บริเวณที่กรมปาไมอนุมัติใหองคการสวนยางเขาทําประโยชน จังหวัดนครศรีธรรมราช สําหรับดําเนิน
โครงการอางเก็บน้ําคลองสังขฯ ตอไป
13. เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งป 2562
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คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งป 2562 ตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ดังนี้
1. ความเคลื่อนไหวทางสังคมไตรมาสหนึ่งป 2562
1.1
การจางงานนอกภาคเกษตรเพิ่ มขึ้น อัตราการวางงานลดลง รายไดและผลิต
ภาพแรงงานเพิ่มขึ้น
ไตรมาสหนึ่งป 2562 การจางงานเพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 โดยเปนการเพิ่มขึ้นนอกภาคเกษตรรอยละ
3.2 ในสาขาการกอสรางรอยละ 10.5 ตามการขยายตัวของพื้ นที่ กอสรางและการลงทุ นขนาดใหญ ของภาครัฐ สาขา
อุตสาหกรรมจางงานเพิ่ มขึ้ นรอยละ 1.0 ชะลอตัวลงตามการผลิตที่เชื่ อมโยงกั บการสงออก ขณะที่ สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคารมี การจางงานลดลงเล็ กนอยจากชวงเดียวกันปกอนที่ รอยละ 0.2 สวนหนึ่ งเป นผลจากจํานวนนักทองเที่ยว
ตางชาติที่ชะลอลง และผูมีงานทําภาคเกษตรลดลงรอยละ 4.2 อัตราการวางงานเทากับรอยละ 0.9 โดยเปนการลดลงทั้ง
ผูที่เคยทํางานและไมเคยทํางานมากอนรอยละ 32.2 และ 18.7 ตามลําดับ คาจางแรงงานที่แทจริงภาคเอกชนเพิ่มขึ้นรอย
ละ 2.5 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้นที่รอยละ 1.8 ตลาดแรงงานตึงตัวมากขึ้น โดยจํานวนสัดสวนผูสมัคร
งานใกลเคียงกับจํานวนตําแหนงงานวาง เปน 0.98 เทา ลดลงจาก 1.35 เทาในชวงเดียวกันของปที่แลว เมื่อพิจารณาตาม
ระดับการศึ กษา พบวามี ความตองการแรงงานในระดับประถมศึ กษา และสายอาชีพสู งกวาจํานวนผู สมัครงาน ถึ ง 2 เท า
สะทอนความขาดแคลนแรงงานทั้งจํานวนแรงงานและทักษะที่ไมตรงกับความตองการ
ประเด็นที่ตองติดตามดานแรงงาน
(1) สถานการณภัยแลงที่จะสงผลกระทบตอกิจกรรมทางการเกษตรและรายไดเกษตรกร
จากรายงานสถานภาพน้ํ าในเขื่อนของกรมชลประทาน พบวาปริมาณน้ําในเขื่อนทั่วประเทศอยูที่รอยละ 53 ของ
ปริมาณความจุที่ระดับน้ําทะเลปานกลาง โดยมีปริมาณน้ําที่ใชไดจริงอยูที่รอยละ 20 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
ซึ่งอยูในเกณฑน้ํานอยขั้นวิกฤติ โดยเฉพาะจากเขื่อนในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรควร
เตรียมรับมือกับวิกฤติภัยแลงโดยอาจเปลี่ยนจากการปลูกพืชตองการน้ํามากมาเปนพืชหมุนเวียนที่ใชน้ํานอยแทน
(2) ผลกระทบจากสงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งอาจกระทบไทยผาน
การส งออกและการท อ งเที่ ย ว โดยในด า นการส งออก สิ น ค าที่ ค าดว า จะได ผ ลกระทบส ว นใหญ เป น สิ น ค า ด า น
อิเล็กทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ตโมเดม แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส แผงวงจรพิมพ อุปกรณสงขอมูลตางๆ ชิ้นสวนยาน
ยนต และวั ส ดุ กอ สรา ง อย า งไรก็ ต าม อาจไม ส งผลกระทบต อการจางงานภาคการผลิต มากนั ก เนื่ องจากสาขา
อุตสาหกรรมดังกลาวเปนอุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรเขมขน (Capital intensive) แตตองเฝาระวังการจางงานใน
สาขาบริการทองเที่ยว เนื่องจากลักษณะของการจางงานสวนหนึ่งเปนการจางงานชั่วคราว ตามปริมาณการเขาพักของ
นักทองเที่ยว โดยนักทองเที่ยวจีนและสหรัฐอเมริการวมคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 30 ของนักทองเที่ยวรวม
(3) การปรับตัวของตลาดแรงงานภายใตแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ปจจุบันมีการนํานวัตกรรมมาใชในอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการที่จําเปนตองมีความยืดหยุน
และตองใชทักษะที่หลากหลาย ดังนั้น การพัฒนากําลังแรงงานใหมีทักษะเปนที่ตองการของตลาดจึงเปนสิ่งจําเปนที่
ตองเรงดําเนินการทั้ง 1) การเพิ่มทักษะแรงงาน (up-skill) ใหมีทักษะใหมๆ เชน การพัฒนาทักษะแรงงานใหมีความ
ยืดหยุนเพื่อสามารถรับมือกับงานที่เรงดวนหรือมีภาวะกดดันได (flexible workforce for critical tasks) การพัฒนา
ทักษะดานการใชเทคโนโลยีรูปแบบใหม เปนตน และ 2) การปรับเปลี่ยนทักษะแรงงาน (re-skill) เชน การเสริมสราง
ทักษะดานอื่นๆ ที่แตกตางไปจากเดิม ภายใตแนวคิดการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong learning) โดยเฉพาะผูที่อยูใน
วัยทํางานใหสามารถพัฒนาตนเองเพื่อรองรับในกรณีที่จําเปนตองมีการเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนอาชีพในอนาคต
1.2 หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นเล็กนอย
ไตรมาสสี่ป 2561 หนี้สินครัวเรือนเทากับ 12.8 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6.0 และคิดเปน
สัดสวนตอ GDP เทากับรอยละ 78.6 เพิ่มขึ้นเปนไตรมาสที่สองติดตอกัน และเมื่อเทียบกับตางประเทศ พบวา ประเทศ
ไทยมี สั ด ส ว นหนี้ สิ น ครั ว เรื อนต อ GDP อยู ในอั น ดับ ที่ 10 จาก 89 ประเทศทั่ ว โลก และเป น อั น ดั บ ที่ 3 จาก 29
ประเทศในเอเชีย สําหรับไตรมาสหนึ่งป 2562 หนี้สินครัวเรือนยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง โดยพิจารณาจากยอดคง
คางสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคสวนบุคคลของธนาคารพาณิชยขยายตัวรอยละ 10.1 สูงสุดในรอบ 5 ป นับตั้งแตไตร
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มาสสองป 2557 เปนตนมา ซึ่งเปนผลจาก (1) การเรงกอหนี้กอนการบังคับใชมาตรการกํากับดูแลสินเชื่อที่อยูอาศัย
ใหม (LTV) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผานมา (2) ความตองการรถยนตที่เพิ่มสูงขึ้นจากคุณสมบัติของรถรุนใหม
และมาตรการสงเสริมการขายรถยนตจากงานมหกรรมยานยนต (Motor Show 2019) และ (3) การสงเสริมการขาย การ
โฆษณาประชาสัมพันธ และเงื่อนไขการผอนชําระที่จูงใจ
ขณ ะที่ คุ ณ ภาพสิ น เชื่ อ โดยรวมยั ง คงทรงตั ว แต ต อ งติ ด ตามอย า งใกล ชิ ด โดยใน
ไตรมาสหนึ่ งป 2562 หนี้ เพื่ อการอุปโภคบริโภคที่ไมกอใหเกิดรายไดขยายตัวรอยละ 9.0 เที ยบกับรอยละ 9.1 ใน
ไตรมาสกอน คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.75 ตอสินเชื่อรวม และสัดสวนรอยละ 27.8 ตอ NPLs รวม ซึ่งสูงสุดในรอบ 13
ไตรมาส นับตั้งแตไตรมาสหนึ่งป 2559 เปนตนมา และสงผลใหมีสัดสวนสูงสุดเมื่อเทียบกับสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได
ในประเภทธุรกิจอื่นๆ ดานสินเชื่อสวนบุคคลภายใตกํากับยังคงมีมูลคารวมอยูในระดับสูง ขณะที่ยอดสินเชื่อผิดนัด
ชําระหนี้ เกิ น 3 เดื อนขึ้นไปของสินเชื่ อบั ตรเครดิ ตปรับ ตัวลดลงร อยละ 3.6 เที ยบกั บ การขยายตั วรอยละ 0.3 ใน
ไตรมาสที่ผานมา
หนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นตั้งแตกลางป 2561 และภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโนมชะลอตัวลงจาก
ปที่แลว อาจสงผลกระทบตอความสามารถในการจับจายใชสอยและความสามารถในการชําระหนี้ของครัวเรือน ทําให
มีป ระเด็ นสําคั ญที่ ตองติด ตามอย างใกล ชิด ได แก (1) การกอหนี้ เพื่อที่อยูอาศัยของครัวเรือนภายหลั งการบังคับใช
มาตรการกํากับดูแลสินเชื่อใหม โดยคาดวาจะมีแนวโนมชะลอตัวลง และทําใหหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอตัว
เนื่องจากสิน เชื่อเพื่ อที่ อยู อาศัยเป นสั ดส วนประมาณรอยละ 49.9 ของสิน เชื่อเพื่ ออุ ปโภคบริโภคส วนบุ คคล และ
(2) การขยายตัวของสินเชื่อเพื่อการบริโภคสวนบุคคลอื่นๆ รวมถึงบัตรเครดิตอาจมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้
ภาครัฐยังควรใหความสําคัญกับ การกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อกํากับดูแลและควบคุมการปลอยสินเชื่อใหรัดกุมและมี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาทิ (1) การออกแบบมาตรการกํากับดูแลการปลอยสินเชื่อเพื่อลดความเสี่ยงจากการปลอยกู
ใหกับกลุมที่มีภาระหนี้สูง โดยเฉพาะมาตรการเกี่ยวกับสัดสวนภาระหนี้ตอรายได (DSR) (2) การออกมาตรการกํากับ
ดูแลการปลอยสินเชื่อรถยนตเนื่องจากคุณภาพของสินเชื่อรถยนตที่มีแนวโนมลดลง (3) การติดตามมาตรการกํากับ
ดูแลธุ รกิ จ สิ น เชื่ อที่ มีร ถยนต เป น หลั กประกั น ใหป ระชาชนสามารถเขาถึงได อยางเป น ธรรมและมีอัตราดอกเบี้ ยที่
เหมาะสม (4) การเรงประชาสัมพันธโครงการคลินิกแกหนี้ ระยะที่ 2 และ (5) การกํากับดูแลการปลอยสินเชื่อใหแกลูกหนี้
รายเดิมและรายใหมใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการกอหนี้ครัวเรือนมากยิ่งขึ้น
1.3 การเจ็บปวยยังตองเฝาระวังไขหวัดใหญและโรคไขเลือดออกเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
ไตรมาสหนึ่งป 2562 จํานวนผูปวยดวยโรคเฝาระวังโดยรวมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป
2561 รอยละ 72.7 โดยผูป วยโรคไขเลือดออกเพิ่ มขึ้นรอยละ 126.7 พบผูปวยสูงสุ ดในภาคใต เนื่ องจากพื้ น ที่ใน
บริเวณภาคใตยังมีฝนตกอยู และผูปวยโรคไขหวัดใหญเพิ่มขึ้นรอยละ 223.9 เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงการ
เดินทาง และการรวมตัวของกลุมคนหนาแนน เชน เรือนจํา โรงเรียน คายทหาร ทําใหโรคเกิดการระบาดไดงาย และ
การเปลี่ ย นแปลงของสายพั น ธุ ไวรั ส อี กทั้ งยั งตองเฝาระวังการระบาดของโรคติดตอทางอาหารและน้ํา และการ
เจ็ บ ป วยและเสี ย ชี วิ ตจากโรคลมแดดในช ว งอากาศรอนจัด เดือนมี น าคม-เมษายนของทุกป รวมทั้ งตองเฝาระวัง
สถานการณเด็กจมน้ําชวงปดเทอมซึ่งเปนชวงที่มีเด็กจมน้ําเสียชีวิตสูงสุดเฉลี่ยปละ 312 คน สําหรับในป 2562 จาก
ขอมูลของกรมควบคุมโรคในชวงปดภาคเรียนมีเด็กจมน้ําเสียชีวิต 64 คน ทั้งหมดเปนเด็กชวงอายุ 5-14 ป
1.4 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่เพิ่มขึ้น
ไตรมาสหนึ่งป 2562 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่ขยายตัวรอยละ 2.3 ชะลอลง
เมื่อเทียบกับการขยายตัวรอยละ 4.5 ในไตรมาสกอน โดยปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ขยายตัวรอยละ
2.9 ขณะที่ การบริโภคบุ หรี่ขยายตั วรอยละ 1.5 ทั้ งนี้ พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ มแอลกฮอล และบุ หรี่กลับ มา
เพิ่มขึ้นเปนไตรมาสที่สองติดตอกัน ภายหลังจากการหดตัวอยางตอเนื่องในชวงไตรมาส 4 ป 2560 จนถึงชวงไตรมาส
3 ป 2561 โดยสวนหนึ่ งเป นผลจากฐานการขยายตัวในระดับต่ําของไตรมาส 4 ป 2560 และไตรมาส 1 ป 2561
ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังคงตองเฝาระวังปจจัยที่มีผลกระตุนพฤติกรรมการดื่มแอลฮอลและสูบบุหรี่ อาทิ สื่อโฆษณา
ปญหาความเครียด และพฤติกรรมการเลียนแบบ แมวาอัตราการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะมีแนวโนมที่
ลดลง แตการเจ็บปวยและเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคที่เกิดจากบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลยังคงมีแนวโนม
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เพิ่มขึ้น โดยแตละปมีผูเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ประมาณ 55,000 คน และจากการดื่มแอลกฮอลประมาณ 22,000 คน
หรือคิดเปนประมาณรอยละ 11 และ 4.5 ของการเสียชีวิตทั้งหมด ตามลําดับ ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของจะตองดําเนิน
มาตรการในการปองกันและควบคุมอยางตอเนื่องและเขมขนเพื่อชวยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
1.5 คดีอาญารวมเพิ่มจากคดียาเสพติดที่เพิ่มขึ้น
ไตรมาสหนึ่งป 2562 คดีอาญารวมเพิ่มขึ้นรอยละ 5.1 จากไตรมาสเดียวกันของป 2561 เปน
การรับแจงคดียาเสพติดเพิ่มขึ้นรอยละ 7.4 ขณะที่คดีชีวิตรางกายและเพศ คดีประทุษรายตอทรัพย รับแจงลดลงรอย
ละ 1.6 และรอยละ 7.1 ตามลําดับ รัฐไดใหความสําคัญกับมาตรการดานการปราบปรามยาเสพติดอยางเขมงวด และ
ได นํ ามาตรการทางเลื อ กแนวทางลดทอนความเป น อาชญากรรมมาใชกับ ผู เสพและผู ติด ยาเสพติด ให ก ลับ เขาสู
กระบวนการบําบั ดรักษา สวนผูกระทําผิดที่ เป นนักคา/เครือขายรายใหญนําเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
นอกจากนั้น ไดดําเนินไดจัดใหมีการเฝาระวังผูปวยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตและมีแนวโนมกอความรุนแรง รวมทั้ง
การประเมินเพื่อการกลับสูสังคมอยางปลอดภัยเพื่อลดความรุนแรงในสังคม
1.6 การเกิดอุบัติเหตุและจํานวนผูเสียชีวิตลดลงทั้งในชวงปกติและชวงเทศกาล
ไตรมาสหนึ่งป 2562 สถานการณการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป
2561 รอยละ 5 มีผูเสียชีวิตและมูลคาความเสียหายลดลงรอยละ 4.8 และ 4.3 ตามลําดับ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด
เปนการขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเปนรถจักรยานยนตมีสัดสวนรอยละ 19.8 ของ
ประเภทรถที่ เกิดอุบั ติเหตุทั้งหมด ขณะที่ ชวงเทศกาลสงกรานต 2562 มีการวิเคราะห และถอดบทเรียนหาสาเหตุเพื่ อ
กําหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสม ทําใหการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานตลดลงจากปที่แลว รอยละ 10.4
มีผู บาดเจ็บและผูเสี ยชีวิต ลดลงรอยละ 11.7 และ 7.7 ตามลําดั บ การดื่ มแลวขับเป นสาเหตุ อันดับแรกของการเกิ ด
อุบัติเหตุ จึงควรมีการเพิ่มบทลงโทษใหครอบคลุมกับความผิดในทุกกรณี รวมทั้งควรดําเนินการจัดทําเครื่องหมายจราจร
ใหชัดเจนมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อสะดวกในการบังคับใชกฎหมายและอํานวยความสะดวกแกผูใชรถใชถนน
2. สถานการณทางสังคมที่สําคัญ
2.1 เยาวชนมีความเสี่ยงตอการเปนภาวะซึมเศราและฆาตัวตายมากขึ้น ทุกภาคสวนตองรวมมือ
ปองกันแกไขอยางจริงจัง
โรคซึมเศรานับเปนปญหาสําคัญทางสุขภาพที่จํานวนผูปวยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และหากไมได
รับการรักษาอาจรุนแรงจนนําไปสูการฆาตัวตายได กลุมเยาวชนนับเปนกลุมเสี่ยงที่ตองใหความสําคัญและเรงแกไขแม
จะมีสัดสวนของผูปวยโรคซึมเศราเพียงรอยละ 11.5 นอยกวากลุมวัยทํางานและวัยผูสูงอายุ แตเนื่องจากเยาวชนเปน
ทรัพยากรที่มีคาในการพัฒนาประเทศในอนาคต และพบวามีแนวโนมฆาตัวตายมากขึ้น ภาวะซึมเศราในกลุมเยาวชน
เกิดไดจากหลายปจจัย อาทิ ภาวะของการเสียศูนยจากการถูกประเมิน ภาวะการเงิน ความรัก ความรูสึกผิดกับคนที่มี
ความสําคัญ ความสูญเสียอยางฉับพลัน ความกดดันจากสภาพแวดลอมและคานิยมทางสังคม รวมทั้งความรักของพอ
แมที่คอยประคบประหงมตามใจ ทําใหเด็กขาดทักษะการสรางความเขมแข็งใหกับตนเอง ไมสามารถจัดการปญหาเมื่อ
เกิดความผิดหวังในชีวิต ทําใหทุกปญหาสามารถกลายเปนสาเหตุใหเกิดความกังวล ความเครียด จนพัฒนาไปสูภาวะ
ซึมเศราและคิดทํารายตัวเองหรือฆาตัวตายได โดยในป 2561 พบวาเยาวชนอายุ 20-24 ป มีอัตราการฆาตัวตาย
เทากับ 5.33 ตอประชากรแสนคนเพิ่มขึ้นจากอัตรา 4.94 ตอประชากรแสนคนในป 2560 ขณะที่กลุมเยาวชนอายุ
15-19 ปมีอัตราการฆาตัวตายอยูที่ 2.59 ตอประชากรแสนคน และกลุมเด็กอายุต่ํากวา 15 ป มีอัตราการฆาตัวตาย
อยูที่ 0.5 ตอประชากรแสนคน ทั้งนี้ การปองกันสามารถทําไดโดยความรวมมือของทุกภาคสวนทั้งครอบครัวและคน
ใกลชิดตองเอาใจใสตอบุตรหลาน สถานศึกษาตองเฝาระวังและสังเกตพฤติกรรม พรอมทั้งใหคําปรึกษาแนะนํา และ
หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญกับการสงเสริมทักษะชีวิตในกลุมเยาวชนมากขึ้น
2.2 กองทุ น เพื่ อความเสมอภ าคทางการศึ ก ษ า ความท า ทายใน การสร า งโอกาส
การเขาถึงการศึกษาอยางทั่วถึง
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ถูกจัดตั้งขึ้นภายใตพระราชบัญญัติกองทุน
เพื่ อความเสมอภาคทางการศึ กษา พ.ศ. 2561 มีผลบั งคับใชตั้งแตวัน ที่ 14 พฤษภาคม 2561 มี วัตถุประสงคเพื่ อ
ช ว ยเหลื อ ผู ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย ห รื อ ผู ด อ ยโอกาสให ได รั บ การศึ ก ษา และเสริ ม สร า งและพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
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ประสิทธิภาพครู ซึ่งกองทุนดังกลาวเปนเครื่องมือสําคัญในการลดความเหลื่อมล้ําและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยมี
หลักการของการดําเนินงานที่เนนใน 4 เรื่อง (1) ความคุมคา ที่เกิดขึ้น (2) การจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินการ
(3) การดําเนินการอยางโปรงใส มีการกํากับดูแลที่รอบคอบ และ (4) การสรางความรวมมือกับภาคีทุกภาคสวนอยาง
บูรณาการ ทําใหกองทุนมีลักษณะการดําเนินงานที่โดดเดน คือ การวิจัยและพัฒนาตัวแบบปฏิรูปหรือนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพสูง รวมกับพันธมิตรหนวยจัดการศึกษา และสถาบันวิชาการ แลวสงผานตัวแบบปฏิรูปไปยังหนวยงาน
หลักสําหรับขยายผลในระยะยาว รวมทั้งการเสนอแนะมาตรการหรือจัดการศึกษาอยางมีสวนรวมเพื่อสรางความ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2561 กสศ. รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขใหกับนักเรียน 510,040 คน ใน 26,557 โรงเรียนสังกัด
สพฐ. และมีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตจากเงินอุดหนุนของ กสศ. จนกลายเปนตัวอยางตนแบบ
เพื่อใชขยายผลตอไป
3. บทความเรื่อง“อีสปอรต: สถานการณ ผลกระทบ และแนวทางการดูแล”
สถานการณ อี ส ปอร ต ในประเทศไทย อี ส ปอร ต ได รั บ ความนิ ย มเพิ่ ม ขึ้ น ในช ว งทศวรรษ
ที่ ผ า นมา จะเห็ น ได จ ากตลาดเกมและอี ส ปอร ต ในประเทศไทยมี ก ารเติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ ง โดยในป 2560
มีผูเลนเกมประมาณ 18.3 ลานคน คิดเปน 1 ใน 4 ของประชากร ขณะที่มูลคาการใชจายในตลาดเกมมีสูงถึงประมาณ
22,000 ลานบาท ในป 2561 ซึ่งอยูในอันดับที่ 19 ของโลก สําหรับผูชมการแขงขันอีสปอรต พบวา เมื่อป 2561 มีผูชม
อีสปอรตประมาณ 2.6 ลานคน และคาดวาจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณรอยละ 30 ในชวงป 2560-2564 เมื่อป 2560 การกีฬา
แห งประเทศไทยได อนุ มั ติ รั บ รองให อี ส ปอร ต เป น ประเภทกี ฬ าที่ ส ามารถจดทะเบี ย นจั ด ตั้ งสมาคมกี ฬ าได ต าม
พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558
สํ า นั กงาน ส ภ าพั ฒ น าการเศ รษ ฐกิ จ แล ะสั ง ค มแห งช าติ ร ว ม กั บ บ ริ ษั ท ศู น ย วิ จั ย เพื่ อ
การพัฒนาสังคมและธุรกิจจํากัด ไดทําการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับอีสปอรตในประเทศไทยในกลุมเด็กและเยาวชนวัย
13-24 ป จํานวน 2,155 ตัวอยาง ผูปกครองของผูที่มีบุตรหลานอายุ 13-24 ป อยูในความดูแล จํานวน 1,051 ตัวอยาง
ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม ชลบุรี ขอนแกน และสงขลา และกลุม
นักกีฬาอีสปอรตจํานวน 404 ตัวอยาง โดยมีขอคนพบสําคัญ ดังนี้
(1) คุณลักษณะของนักกีฬาอีสปอรต นักกีฬาอีสปอรตสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 97.5 มี
อายุระหวาง 19-24 ป และกําลังศึกษารอยละ 78.5 นักกีฬาใชเวลาเลนเกมเฉลี่ย 3 ชั่วโมง 20 นาที ในวันธรรมดา และ
4 ชั่วโมง 15 นาที ในวันหยุด นั กกีฬาส วนใหญ เปน ตัวแทนชมรมสถานศึกษารอยละ 58.9 ทั้งนี้ หากจําแนกเป น
นักกีฬาสมัครเลนหรือกึ่งอาชีพ (คือกลุมอิสระหรือตัวแทนสถาบันแตไมมีสังกัด) กับกลุมนักกีฬาอาชีพที่มีสังกัด พบวา
นักกีฬาสมัครเลนรอยละ 98.4 เปนนักกีฬาหนาใหม มีระยะเวลาไมเกิน 2 ป ขณะที่นักกีฬาอาชีพมีระยะเปนนักกีฬา
เฉลี่ย 2 ป 5 เดือน สําหรับเหตุผลของการเปนนักกีฬาของทั้ง 2 กลุม เปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ ชอบเลนเกม และ
มีรายได/รางวัล
(2) มุ ม มองของเด็ ก และเยาวชน นั ก กี ฬ า และผู ป กครองต อ อี ส ปอร ต ในเรื่อ งการเป น
ชองทางอาชีพ เด็กและเยาวชนกับผูปกครองมากกวาครึ่งเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา เปนเพียงกิจกรรมเพื่อความ
เพลิดเพลิน ขณะที่กลุมนักกีฬารอยละ 56.4 เห็นเปนชองทางหารายไดเสริม ในเรื่องการจัดการแขงขันอีสปอรต เด็ก
และเยาวชนที่รับรูขาวสารการแขงขันเห็นวา สามารถกระตุนความรูสึกในการอยากเลนเกม อยากหารายไดจากการ
แขงขัน และสนใจเปนอาชีพไดในระดับนอย และกระตุนในระดับปานกลางในกลุมนักกีฬา ทั้งนี้ จุดเริ่มตนของการเขา
สูเสนทางนักกีฬาอีสปอรต คือ ความชื่นชอบในการเลนเกม เปนชองทางสรางรายไดและชื่อเสียง แลวจึงผันตัวเองเขา
ไปเปนนักกีฬา โดยบางคนทําเปนอาชีพแบบคูขนานกับงานประจําดวย ขณะที่ชองทางเขาสูการเปนนักกีฬาจะมีหลาย
รูปแบบ อาทิ ประกาศคัดตัวเขาสังกัด ระบบแมวมอง และเลือกนักกีฬาจากยอดการติดตาม (follow)
ผลกระทบจากการมีอีสปอรต สามารถแบงไดเปน 2 สวน คือ ผลกระทบเชิงบวก ไดแก (1) การเกิด
อาชี พใหม รวมไปถึ งอาชี พอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข อง เช น นั กแคสเกม หรื อรี วิ วเกมในขณะที่ กํ าลั งเล นไปด วย นั ก พากย เกม
กรรมการ ผูจัดการแขงขัน (2) การสรางโอกาสและแรงจูงใจใหเด็กและเยาวชนที่ชื่นชอบการเลนเกมไดมีการเลนเกม
อยางสรางสรรค มีโอกาสไดรับความสําเร็จ ความภาคภูมิใจในตนเอง และการเปนที่ยอมรับ (3) การเติบโตของธุรกิจที่
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เกี่ยวเนื่องกับอีสปอรต สงผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวม และ ผลกระทบเชิงลบ เชน อีสปอรตอาจสงผลในทางกระตุนเด็ก
อยากเลนเกมมากขึ้น รวมไปถึงผลกระทบตอสุขภาพ อารมณ และพฤติกรรม เชน รูสึกปวดหลัง/ปวดเมื่อยรางกาย
มีปญหาเกี่ยวกับสายตา และเลนเพลินจนนอนดึกหรือนอนนอย การขาดเรียนหรือไปสาย รูสึกไมคอยอยากทําอะไร
นอกจากเลนเกม และมีพฤติกรรมเลนพนันทายผลการแขงขันอีสปอรต การเปนนักกีฬาอีสปอรตอาชีพมีระยะเวลาสั้น
ไมมั่นคง รวมทั้งการเติบโตของตลาดเกมอาจสงผลตอการเสียดุลการคาเพราะเงินจะไหลไปประเทศตนทางที่เป น
ผูพัฒนาเกมหรือเปนเจาของลิขสิทธิ์
มาตรการดู แ ลอี ส ปอร ต ในกรณี ต า งประเทศ มี ก ารกํ า หนดมาตรการที่ น า สนใจ เช น
การกําหนดประเภทของเกม (Rating Game) การควบคุมการโฆษณาและประชาสั มพั น ธ การกํากับ ดู แลนักกีฬ า
อี ส ป อ ร ต แล ะก ารจั ด ก ารแ ข งขั น สํ าห รั บ ป ระเท ศ ไท ย ยั ง ไม มี ก ฎ ห ม ายเฉ พ าะเกี่ ย วกั บ อี ส ป อ ร ต
มีเพียงกฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตและการประกอบกิจการรานวีดิทัศน ภายใตพระราชบัญญัติภาพยนตรและ
วีดิทัศน พ.ศ. 2551 ที่ควบคุมการประกอบกิจการรานเกม รานวีดิทัศน โดยกําหนดระยะเวลาในการเลนเกม และ
การใชบริการรานเกมของเด็ก นอกจากนี้ ดานเนื้อหาสาระของเกม ก็ยังไมมีการจัดเรทติ้งเกมอยางที่ดําเนินการกับ
ภาพยนตร
ขอเสนอแนะแนวทางการดูแลอีสปอรต มีแนวทางดังนี้ (1) การปองกันและลดผลกระทบจากการ
เล นเกม โดยการกํ าหนดเรทติ้ งเกม การควบคุ มอายุผู เล น การสงเสริมให เกิดการผลิตและแขงขันเกมที่ ส รางสรรค
ที่พัฒ นาความคิด วิเคราะห ทํ างานเปนทีม ปราศจากความรุนแรง ตลอดจนใหสื่อสารกับสังคมใหมีความเขาใจที่
ถูกตองระหวางการเลนเกมเพื่อความสนุกกับเลนเกมในรูปแบบของนักกีฬา รวมทั้งควรดําเนินมาตรการแกไขปญหา
เด็ กติด เกมควบคูไปด วย โดยโรงเรียน ครู และผู ปกครอง ควรมีการประสานงานรวมกัน ในการชวยสอดสองดูแล
พฤติกรรมของเด็กในความรับผิดชอบ และเรงแกไขหากพบเด็กมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สงผลกระทบตอการ
เรียน สุขภาพ การดํารงชีวิตประจําวัน (2) การดูแลการจัดการแขงขันอีสปอรต โดยการกําหนดระเบียบปฏิบัติและ
หนวยงานกํากับดูแลการจัดการแขงขันที่ชัดเจน มีระบบอนุญาตและแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเกมที่ใชแขงขัน ผูมีสิทธิ
สมัครเขารวม ตลอดจนมีระบบการขึ้นทะเบียนผูเกี่ยวของ นอกจากนี้ ตองใหความสําคัญกับการคุมครองดูแลนักกีฬา
โดยมีการตกลงหรือออกระเบียบปฏิบัติเพื่อกําหนดแนวทางความรับผิดชอบของตนสังกัดในการดูแลนักกีฬาใหอยูใน
มาตรฐานที่เหมาะสม และ (3) การเตรียมพรอมระบบนิ เวศวงการอี สปอรต โดยสนั บ สนุ นการสรางบุ คลากรที่
เกี่ยวของ ศึกษาหาแนวทางสงเสริมใหพัฒนาไปสูการเปนผูผลิตเกมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ รวมทั้งมาตรการ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวของ การจัดเก็บภาษี ตลอดจนการเฝาระวังปญหาอาชญากรรมและผลกระทบ
ตาง ๆ
14. เรื่อง โครงการจัดทําพระไตรปฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบในหลั ก การการดํ าเนิ น โครงการจั ด ทํ า พระไตรป ฎ ก ฉบั บ ภาษาอั งกฤษ (Tipitaka
English Version) ในนามรั ฐ บาล โดยการบู รณาการรว มกัน ระหวางกระทรวงวัฒ นธรรม มหาเถรสมาคม และ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
2. มอบสํานักงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 –
2564 เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําพระไตรปฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)
ตามโครงการดังกลาวอยางเพียงพอและเหมาะสม
ทั้งนี้ คาใชจายที่ จะเกิ ดขึ้น จากการดํ าเนิน งานดังกลาวในป งบประมาณ พ.ศ. 2562 เห็ น ควรให
กรมการศาสนาพิ จ ารณาปรั บ แผนการปฏิ บั ติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ไปดําเนิ น การกอน สําหรับ
คาใชจายในปตอ ๆ ไปเห็นควรใหกรมการศาสนาจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเพื่อเสนอ
ขอตั้ ง งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ต ามความจํ า เป น และเหมาะสมตามขั้ น ตอนต อ ไป ตามความเห็ น ของ
สํานักงบประมาณ
สาระสําคัญ
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1. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธานการประชุม
หารือแนวทางการดําเนินโครงการจัดทําพระไตรปฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) โดยมีผูแทน
หน วยงานที่ เข ารวมประชุ ม ประกอบดว ย กระทรวงวัฒ นธรรม โดยกรมการศาสนา กรมบั ญ ชี กลาง และสํานั ก
งบประมาณ โดยที่ประชุมมอบหมายใหกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา บูรณาการรวมกับมหาเถรสมาคม
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ดําเนินโครงการจัดทําพระไตรปฎก ฉบับภาษาอังกฤษ โดยใชพระไตรปฎกภาษา
บาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐเปนตนฉบับในการแปลเปนภาษาอังกฤษ และขอใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
เห็นชอบในหลักการในการดําเนินโครงการในนามรัฐบาล
2. ที่ป ระชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 มี มติเห็ นชอบตามที่กรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เสนอโครงการจัดทําพระไตรปฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เพื่อ
ถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล าเจาอยูหั ว เนื่ องในโอกาสที่ พระองค เสด็ จ เถลิงถวัล ยราชสมบัติเปน พระมหากษัตริยของประเทศไทย และ
ประกาศพระองคเปนพุทธศาสนูปถัมภก ถือเปนเหตุการณสําคัญและศักดิ์สิทธิ์อยางยิ่งที่ตองจารึกไวในประวัติศาสตร
ไทย และเพื่ อเป น การเผยแผและสืบ ทอดพระพุทธศาสนาสูป ระชาคมโลก รวมทั้ งเห็ น ชอบตั้ งแตคณะกรรมการ
อํานวยการจัดทําโครงการฯ โดยมีหนวยงานรวมดําเนินการไดแก กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา มหาเถร
สมาคม และสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
3. ขั้น ตอนการดํ าเนิ นงานระหวาง มหาเถรสมาคม และสํานักงานพระพุ ทธศาสนาแหงชาติและ
กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบดวย
(1) เดื อ นมิ ถุ น ายน 2562 กระทรวงวัฒ นธรรม โดยกรมการศาสนา เสนอขออนุ มั ติ
โครงการจัดทําพระไตรปฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
ดําเนินโครงการในนามรัฐบาล
(2) พ.ศ. 2562 แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดทําโครงการฯ รวมทั้งคณะกรรมการ
ฝายตาง ๆ โดยคณะกรรมการที่ผานการเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เพื่อวางแผน เรงเตรียมการและดําเนินงานใน
ระยะเริ่มตน
(3) พ.ศ. 2563 – 2564 ดําเนินการแปลพระไตรปฎก ภาษาบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐ
เปนภาษาอังกฤษ โดยคณะกรรมการที่ผานการเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
(4) พ.ศ. 2564 – 2565 เผยแพรประชาสัมพันธพระไตรปฎก ฉบับภาษาอังกฤษ
4. ประโยชนที่จะไดรับ
(1) ประชาชนชาวไทยและชาวตางประเทศสามารถนําหลักธรรมคําสอนในพระไตรปฎกไป
ปรับใชในชีวิตประจําวัน
(2) เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาใหคงอยูทั้งในประเทศไทยและประชาคมโลก
15. เรื่อง ขอปรับปรุงหลักการของโครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ชวงที่ 1
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ งหลั กการของโครงการพั ฒ นาท าเรือ อุ ตสาหกรรมมาบตาพุ ด ระยะที่ 3
ชวงที่ 1 โดย
1) เปลี่ยนแปลงจํานวนเงินรวมลงทุนของรัฐ หักคาสิทธิการรวมลงทุนจากเอกชนสุทธิ 710
ลานบาทตอป เปนระยะเวลา 30 ป
2) เปลี่ยนแปลงผลตอบแทนทางการเงิน ขั้นต่ําของการนิคมอุตสาหกรรมแห งประเทศไทย
(กนอ.) จากการรวมลงทุนกับเอกชนชวงที่ 1 และชวงที่ 2 รวมเทากับมูลคาปจจุบันสุทธิประมาณ 6,721 ลานบาท
(อัตราคิดลดรอยละ 6.48)
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2. เห็นชอบผลการเจรจาตอรองกับผูยื่นขอเสนอตามที่เสนอ และใหคณะกรรมการคัดเลือกฯ เจรจา
รางสัญญารวมลงทุนกับผูยื่นขอเสนอ และเสนอผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และรางสัญญารวมลงทุนเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
1. คณ ะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก (กพอ.) ได มี ก ารประชุ ม
ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร ทําเนียบรัฐบาล โดยมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน ไดเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงหลักการของโครงการฯ ผลการเจรจาและผลการดําเนินการ
ของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 แลว โดยมีสาระสําคัญ
ดังนี้
1.1 คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาความเห็นของสํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
และขอสังเกตของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 พฤษภาคม
2562 และประกอบการดําเนินการ ดังนี้
1) คณะกรรมการคั ด เลื อกฯ ได ดํ า เนิ น การเจรจาต อ รองกั บ ผู ยื ่น ขอ เสนอ
อีก 3 ครั้ง (วันที่ 22 24 และ 27 พฤษภาคม) รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง เปนการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ จํานวน 8
ครั้ง และการประชุมคณะทํางานยอยที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ มอบหมาย จํานวน 1 ครั้ง โดยผลการเจรจาตอรอง
กับผู ยื่ น ข อเสนอจนถึ ง ที่ สุ ดแล ว ผู ยื่ น ข อเสนอขอรับเงินรวมลงทุนของรัฐ จํานวน 1,010 ลานบาทตอป และจายคา
สิทธิการรวมลงทุน จํานวน 300 ลานบาทตอป คิดเปนจํานวนเงินรวมลงทุนสุทธิ เปนระยะเวลา 30 ป รวมเปนเงิน
21,300 ล านบาท ซึ่ งผลการเจรจาเป น ไปตามที่ กพอ. มี มติ เห็ น ชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่ อวัน ที่ 23
เมษายน 2562 และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
2) ผลการเจรจาตอรองขางตนสงผลให กนอ. สามารถลดรายจายลงไดเปน
จํานวนเงินสุทธิ 24,180 ลานบาท โดยผูยื่นขอเสนอเริ่มตนให กนอ. จายเงินรวมลงทุนของรัฐสุทธิ 1,516 ลานบาท
ตอป เปนระยะเวลา 30 ป รวมเปนเงินที่ กนอ. ตองชําระสุทธิ 45,480 ลานบาท
3) ผลการเจรจาต อ รองกั บ ผู ยื่ น ข อ เสนอที่ ไ ด เจรจาจนถึ งที่ สุ ด แล ว ผู ยื ่น
ขอ เสนอไดขอรับเงินรวมลงทุนสุทธิจํานวน 710 ลานบาทตอป ซึ่งยังสูงกวาเงินรวมลงทุนสุทธิที่ ครม. ใหความ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยมีสาเหตุมาจาก
(1) สมมติฐานอัตราคิดลดที่รอยละ 2.5 เปนอัตราตนทุนทางการเงินของ
รัฐ ซึ่งใชเปนสมมติฐานเบื้องตน (Reference Price) ในการกําหนดจํานวนเงินรวมลงทุนของรัฐในแตละปในการเริ่ม
เจรจากับเอกชน ซึ่งอัตราดังกลาวไมสะทอนถึงขอเท็จจริงในสวนของตนทุนทางการเงินของเอกชนจากการที่เอกชน
เปนผูจัดหาเงินเพื่อมาลงทุน
(2) ในกรณีดังกลาวที่ปรึกษาทางการเงินไดสรุปวาตนทุนในการระดมทุน
ของภาคเอกชนในธุ ร กิ จ ที่ ใ กล เ คี ย งกั บ โครงการนี้ อยู ที่ ป ระมาณร อ ยละ 5-6 ซึ่ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กฯ
ไดเจรจาตอรองอัตราคิดลดดังกลาวลงเหลือรอยละ 4.69
ทั้งนี้ ผลจากการปรับปรุงหลักการของโครงการฯ สามารถสรุปได ดังนี้
กพอ. มีมติรับทราบ
ครม. มีมติ
ครม. มีมติ
ผลการเจรจากับ
ลําดับ
หลักการโครงการ
เห็นชอบ
รับทราบ
ผูยื่นขอเสนออีกครั้ง
(30 ต.ค. 61) (21 พ.ค. 62)
(27 พ.ค. 62)
1. จํานวนเงินรวมลงทุนของรัฐ (ลานบาทตอป)
616.36
1,020
1,010
2. คาสิทธิการรวมลงทุน (ลานบาทตอป)
100
300
300
3. จํานวนเงินรวมลงทุนสุทธิ (ลานบาทตอป)
516.36
720
710
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ลําดับ
4.
5.

หลักการโครงการ

กพอ. มีมติรับทราบ
ครม. มีมติ
ครม. มีมติ
ผลการเจรจากับ
เห็นชอบ
รับทราบ
ผูยื่นขอเสนออีกครั้ง
(30 ต.ค. 61) (21 พ.ค. 62)
(27 พ.ค. 62)
30
30
30
2.50
4.80
4.69

ระยะเวลารวมลงทุน (ป)
อัตราคิดลดเงินรวมลงทุนของรัฐ (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) ของ
6.
11.80
9.14
9.21
กนอ. (รอยละ)
มูลคาปจจุบันของผลประโยชนสุทธิของ
โครงการ (NPV) ของ กนอ. จากการรวม
7.
2,729
24
139
ลงทุนกับเอกชน ชวงที่ 1 ณ อัตราคิดลด
รอยละ 6.48
มูลคาปจจุบนั ของผลประโยชนสุทธิของ
โครงการ (NPV) ของ กนอ. จากการรวม
8.
6,582
6,582
6,582
ลงทุนกับเอกชน ชวงที่ 2 ณ อัตราคิดลด
รอยละ 6.48
มูลคาปจจุบันของผลประโยชนสุทธิของ
โครงการ (NPV) ของ กนอ. จากการรวม
9.
9,311
6,606
6,721
ลงทุนกับเอกชน ชวงที่ 1 และชวงที่ 2 ณ
อัตราคิดลดรอยละ 6.48 (ลานบาท)
อัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) ของ
10.
10.06
10.75
10.73
เอกชน (รอยละ)
มูลคาปจจุบันของผลประโยชนสุทธิของ
11. โครงการ (NPV) ของ เอกชน ณ อัตราคิด
12,981
14,371
14,298
ลดรอยละ 7.47 (ลานบาท)
1.2 ความเห็นและมติที่ประชุม กพอ. ครั้งที่ 5/2562 ดังนี้
1) ความเห็นที่ประชุม
(1) ให นํ าผ ล การเจรจาแล ะผ ล การดํ า เนิ น การของคณ ะกรรม การ
คัดเลือกฯ ที่ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
(2) ขอใหคณะกรรมการคัดเลือกฯ ปรับความเห็นที่เสนอตอคณะรัฐมนตรีใน
การขอปรับปรุงหลักการของโครงการพัฒ นาทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ชวงที่ 1 ที่ สกพอ. เสนอตอ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ใหสอดคลองกับความเห็นที่ประชุมในวันนี้ โดยเฉพาะขอสังเกตของ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และความเห็นสํานักงบประมาณเพื่อใหสอดคลองกับขอเท็จจริง
(3) นายปรี ดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และนายกลิ น ท
สารสิ น ประธานกรรมการสภาหอการค า แห ง ประเทศไทย กรรมการ มี ห นั ง สื อ ลงวั น ที่ 27 พฤษภาคม 2562
ถึงประธาน กพอ. ขอไมรวมลงมติเกี่ยวกับโครงการฯ เนื่องจากมีการปฏิบัติงานอันอาจกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน
(Conflict of Interest)
2) มติที่ประชุม
(1) รั บ ทราบผลการเจรจาต อ รองกั บ ผู ยื่ น ข อ เสนออี ก ครั้ ง หนึ่ ง ตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตามที่เสนอ
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(2) ให นํ า เสนอผลการเจรจาและผลการดํ า เนิ น การของคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ ที่ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติปรับปรุง
หลักการของโครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ชวงที่ 1 ตอไป
2. การประชุมชี้แจงขอมูลการขอปรับปรุงหลักการของโครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด ระยะที่ 3 ชวงที่ 1 รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
สกพอ. ในฐานะหนวยงานหลักรับผิดชอบโครงการฯ รวมกับ กนอ. ไดจัดใหมีการประชุมชี้แจง
ขอมูลการขอปรับปรุงหลักการของโครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ชวงที่ 1 รวมกับ ผูแทน
กระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงบประมาณ และผูแทนสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่อวันที่
6 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ หองประชุมใหญ EEC ชั้น 3 อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก โดยมี
เลขาธิการ สกพอ. เปนประธาน เพื่อชี้แจงขอเท็จจริงและหลักการโครงการฯ ใหเขาใจตรงกันในทุกประเด็น โดยที่
ประชุมทุกฝายรับทราบและเห็นชอบคําชี้แจงโดยไมมีความเห็นเพิ่มเติม
16. เรื่อง การลดหยอนคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) (บจธ.) เสนอ
ให บจธ. และคูสัญญาไดรับการลดหยอนคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามภารกิจของ บจธ.
กรณีการโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพย ตามอัตราคาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
ในอัตรารอยละ 2 และรอยละ 1 ใหเหลือในอัตรารอยละ 0.01 ตามที่ระบุไวในรางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
หลักเกณฑการลดหยอนคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเปนพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับ
กรณีการโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพยในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) ตาม
หลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ตางประเทศ
17. เรื่ อ ง การปรั บ กฎเฉพาะรายสิ น ค า จากพิ กั ด ศุ ล กากรระบบฮาร โ มไนซ ฉบั บ ป 2012 เป น ฉบั บ
ป 2017 ภายใตความตกลงการคาสินคาอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี
คณะรั ฐมนตรี มีมติเห็ น ชอบการปรับ กฎเฉพาะรายสิน คา (Product Specific Rules : PSRs) จาก
พิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซ ฉบับป 2012 (HS 2012) เปนฉบับป 2017 (HS 2017) ภายใตความตกลงการคาสินคา
อาเซี ย น – สาธารณรั ฐ เกาหลี (ASEAN – Korea Trade in Goods Agreement : AKTIGA) เพื่ อ หน ว ยงานที่
เกี่ ย วข อ งจะได ดํ า เนิ น การให บั ญ ชี PSRs ในพิ กั ด ศุ ล กากร HS 2017 ภายใต ค วามตกลง AKTIGA มี ผ ลบั งคั บ ใช
ภายในประเทศตอไป ตามที่กระทรวงพาณิชย เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
พิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซไดมีการปรับเปลี่ยนจากระบบ HS 2012 เปนระบบ HS 2017 โดยเปน
การปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซทุก ๆ 5 ป ขององคการศุลกากรโลก (WCO) สงผลใหตองมีการปรับกฎ
เฉพาะรายสินคา (Product Specific Rules : PSRs) จากพิกัดศุลกากรระบบ HS 2012 เปนระบบ HS 2017 ภายใต
ความตกลงการคาสินคาอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี (AKTIGA) จํานวน 575 รายการ สามารถแบงลักษณะการปรับ
เป น 3 กลุ ม ได แ ก (1) สิ น ค าที่ ไม มี ก ารเปลี่ ย นพิ กั ด ศุ ล กากรและเกณฑ ถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค า จํ า นวน 515 รายการ
(2) สินคาที่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรแตไมเปลี่ยนเกณฑถิ่นกําเนิดสินคา จํานวน 56 รายการ และ (3) สินคาที่มีการ
เปลี่ยนพิกัดศุลกากรและเกณฑถิ่นกําเนิดสินคา มีจํานวน 4 รายการ โดยการปรับดังกลาวไมไดมีการเปลี่ยนพันธกรณี
ที่ ไทยผู กพั น ไว เดิ ม ในด า นการลดหรื อ ยกเลิ ก ภาษี และไม ส งผลกระทบต อการใช สิ ท ธิ ป ระโยชน ภ ายใต ค วามตก
ลง AKFTA ของผูประกอบการไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการดําเนินงานความตกลงการคาเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี
ไดใหความเห็นชอบการปรับโอนพิกัดศุลกากรดังกลาวแลว โดยเปนการดําเนินการตามพิธีสารฉบับที่สอง เพื่อแกไข
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ความตกลง AKFTA ที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ที่กําหนดใหที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานฯ
มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการใหการรับรองการปรับแกไข บัญชีแนบทายของภาคผนวก 3 และเอกสารแนบตาง ๆ
ที่เกี่ยวของของความตกลงฯ
18. เรื่อง รางบันทึกความเขาใจระหวางกรมปาไมและศูนยวิจัยวิทยาศาสตรการเกษตรนานาชาติแหงประเทศ
ญี่ ปุน (Japan International Research Center for Agricultural Science : JIRCAS) และรางแผนปฏิบัติ
งานวนวัฒ นวิ ธีที่มีศักยภาพเพื่ อสงเสริมการปลู กสวนป าสัก (Work Plan Efficient silvicultural practices
for promoting teak plantation)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบร างบั น ทึ ก ความเข า ใจระหวางกรมป าไม แ ละศู น ย วิจั ย วิท ยาศาสตร
การเกษตรนานาชาติ แ ห ง ประเทศญี่ ปุ น (Japan International Research Center for Agricultural Science :
JIRCAS) (รางบันทึกความเขาใจฯ) และรางแผนปฏิบัติงานวนวัฒนวิธี ที่มีศักยภาพเพื่อสงเสริมการปลูกสวนปาสัก
(Work Plan Efficient silvicultural practices for promoting teak plantation) (รางแผนปฏิบัติงานฯ) รวมทั้ ง
อนุมัติใหอธิบดีกรมปาไม หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมาย เปนผูลงนามในบันทึกความเขาใจฯ และแผนปฏิบัติงานฯ ทั้งนี้
หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําในบันทึกความเขาใจฯ และแผนปฏิบัติงานฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ
และไม ขั ด ต อ ผลประโยชน ข องประเทศไทย รวมถึ ง การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง านฯ ในครั้ ง ต อ ไป ให ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมปาไมสามารถดําเนินการไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อีกครั้งตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมเสนอ พรอมทั้ งให กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานงบประมาณ และสํานักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการ
พิจารณาดําเนินการดวย
สาระสําคัญ
รางบันทึกความเขาใจฯ มีสาระสําคัญเปนการสงเสริมและประสานความรวมมือระหวางกันในการ
สงเสริมความกาวหนาของการพัฒนาเทคโนโลยีดานการปาไม โดยเฉพาะการปลูกสวนปาสักในประเทศไทย โดยมีการ
กําหนดหลักการในเรื่องตาง ๆ เชน ลักษณะของความรวมมือ แผนการทํางาน ผลลัพธ การเผยแพร สิทธิ์ในทรัพยสิน
ทางปญญา เปนตน
รางแผนปฏิบัติงานฯ เปนเอกสารระบุรายละเอียดการดําเนินโครงการ มีสาระสําคัญเปนการกําหนด
รายละเอียดของการดําเนินโครงการวิจัยวนวัฒนวิธีที่มีศักยภาพเพื่อสงเสริมการปลูกสวนปาสัก ซึ่งเปนการดําเนินการ
เพื่อใหเปนไปตามที่กําหนดไวในรางบันทึกความเขาใจฯ ซึ่งรางแผนปฏิบัติงานฯ ประกอบดวยหัวขอการวิจัย 2 หัวขอ
ไดแก (1) วนวัฒ นวิธีเพื่อสงเสริมและวิธีตรวจสอบเพื่ อให ไดขอมูล ผลผลิตของสวนป าสั ก คือ การปรับปรุงวิธีการ
ตรวจสอบปริมาตรของไมสักใหมีความถูกตอง (ตรวจสอบความหนาและความสูงของไมสัก) เพื่อประเมินมูลคาไดอยาง
ถูกตองกอนนําไปจําหนาย และ (2) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปลูกสวนปาเพื่อเพิ่มผลผลิตของสวนปาสัก คือ
การปรับปรุงพัฒ นาพัน ธุดีของไมสักให เหมาะสมกับ การปลูกในพื้ นที่ตาง ๆ เพื่อเพิ่ มอัตราการเติบ โตและปรับปรุง
คุณภาพของตนไมใหไดผลผลิตที่สามารถสรางมูลคาได
สําหรับประโยชนตอประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากการจัดทําบันทึกความเขาใจฯ มีดังนี้ (1) การศึกษาวิจัย
ดานปาไมของประเทศไทยไดรับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นจากองคความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของประเทศญี่ปุน เติม
เต็มในการวิจัยสาขาที่นักวิจัยไทยยังขาดความรู ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ โดยเฉพาะสาขาที่เปนวิทยาการที่
ทันสมัย (2) ผลงานวิจัยยกระดับเปนระดับนานาชาติ เพิ่มชองทางการเผยแพรผลงานไปสูระดับนานาชาติ เชน การ
ตีพิมพในวารสารนานาชาติเกิดผลงานที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารนานาชาติ และ (3)ความรวมมือทางวิชาการเปน
แนวทางหนึ่งในการประสานความสัมพันธอันดีกับประเทศญี่ปุน ซึ่งในดานปาไมไดมีการประสานความรวมมือกันมา
ตั้ งแต อดี ต เมื่ อ องค การความร ว มมื อระหว า งประเทศแห งญี่ ปุ น (Japan International Cooperation Agency:
JICA) ไดเขามาใหการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและการจัดการสวนปาในประเทศไทย
ในสว นประโยชน ที่ไดรับ จากโครงการวนวัฒ นวิธีที่มีศักยภาพเพื่ อส งเสริมการปลูกสวนป าสัก คือ
(1) เกษตรกรผูปลูกปาสามารถนําผลการวิจัยของโครงการไปใชเปนแนวทางในการปลูกและจัดการสวนปาสักเพื่อ
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สงเสริมผลผลิตของสวนปาและวางแผนการจัดการสวนปาอยางมีประสิทธิภาพ และ (2) เทคนิคการประเมินกําลังผลิต
ของสวนปาจะชวยในการวางแผนการจัดการสวนปา การจําหนายผลผลิตในเวลาที่เหมาะสมซึ่งจะเปนประโยชนตอ
เจาของสวนปาใหสามารถจัดการสวนปาใหเกิดประโยชนสูงสุดและการประมาณความสามารถในการเก็บกักคารบอน
ของสวนปาสักโดยใชวิธีการอยางงายทําใหมีขอมูลสําหรับการซื้อขายคารบอนเครดิตตอไปในอนาคต
19. เรื่อง การเขารวมเปนสมาชิก The Asia Protected Areas Partnership (APAP)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมอุทยานแหงชาติ
สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช เข า ร ว มเป น สมาชิ ก The Asia Protected Areas Partnership (APAP) (เป น เครื อ ข า ย
หนวยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวของกับ การดูแลพื้นที่ คุมครองในภูมิภาคเอเชีย) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
The Asia Protected Areas Partnership (APAP) เป น เครื อ ข า ยหน ว ยงานภาครั ฐ ที่ ดู แ ลพื้ น ที่
คุมครอง (เชน อุทยานแหงชาติ เขตอนุรักษตาง ๆ ) และหนวยงานอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดย APAP เปนขอริเริ่ม
ภาคสมัครใจแบบไมเปนทางการมีจุดมุงหมายเพื่อทําใหพื้นที่คุมครองมีการอนุรักษที่ดีขึ้น มีสมาชิกเปนหนวยงาน
ภาครัฐ 17 หนวยงาน จาก 14 ประเทศ เปนประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน 4 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา
มาเลเซีย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งการเขารวมเปนสมาชิก APAP ทํา
ได โดยการยื่ น แบบตอบรับ เขารว มเป น สมาชิ ก และจะมีผ ลเป น สมาชิก APAP ไดทัน ทีเมื่อยื่น คํ ารองขออย างเป น
ทางการไปยังสํานักงานเลขาธิการ APAP แลว โดยไมมีคาใชจายและ APAP จะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมสมาชิก ซึ่ง
สามารถถอนตัวจากการเปนสมาชิกเมื่อใดก็ไดโดยขอใหมีการแจงลวงหนา
วัตถุประสงคของ APAP คือ 1) สงเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมสําหรับพื้นที่คุมครองผาน
การแลกเปลี่ยนความรูและการเสริมสรางศักยภาพ 2) สงเสริมความรวมมือขามพรมแดนและในระดับภูมิภาคเพื่อทํา
ใหการอนุรักษพื้นที่คุมครองมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 3) เพิ่มความตระหนักรูตอคุณคาของพื้นที่คุมครองทั้งในและ
นอกภูมิภาคเอเชีย
สําหรับประโยชนของการเขารวมเปนสมาชิก APAP มีดังนี้
1) เปนการสงเสริมภาพลักษณที่ดีดานการอนุรักษของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ในการสราง
ความเขมแข็ง ความรวมมือ และการพัฒ นาแนวทางการบริหารจัดการพื้ นที่คุมครองรวมกันกับประเทศสมาชิกใน
ระดับภูมิภาคเอเชีย
2) เปนการสรางโอกาสใหประเทศไทยไดแลกเปลี่ยนประสบการณ พัฒนาองคความรู และสงเสริม
แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่คุมครองที่มีประสิทธิภาพรวมกันกับประเทศสมาชิกในระดับภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งเปน
การสรางพันธมิตรและเครือขายดานการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษในระดับนานาชาติ
3) การเข า ถึ ง องค ค วามรู แ ละแนวปฏิ บั ติ ที่ เป น เลิ ศ ในการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ คุ ม ครองที่ เ ป น
มาตรฐานสากล ซึ่งสามารถนํามาปรับใชกับการบริหารจัดการพื้นที่คุมครองของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
4) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการจัดการพื้นที่คุมครองของประเทศไทย
5) การสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒ นา
กรอบความรวมมือขามพรมแดนระหวางพื้นที่คุมครองของไทยซึ่งมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบาน
20. เรื่อง การประชุมระดับรัฐมนตรีทองเที่ยวยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจาพระยา –
แมโขง ครั้งที่ 4 และรางแถลงการณรวมการประชุมระดับรัฐมนตรีทองเที่ยวยุทธศาสตรความรวมมือทาง
เศรษฐกิจอิรวดี – เจาพระยา – แมโขง ครั้งที่ 4
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางแถลงการณรวมการประชุมระดับรัฐมนตรีทองเที่ยวยุทธศาสตรความ
ร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อิ ร วดี – เจ า พระยา – แม โ ขง ครั้ ง ที่ 4 (Draft Joint Statement of the 4th ACMECS
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Tourism Ministerial Meeting) ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงในสวนที่ไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบไวกอนมีการรับรองใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สามารถดําเนินการไดโดย
ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่ประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกลาว ตามหลั กเกณฑ ของคณะรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 30 มิถุน ายน 2558 (เรื่องการจั ดทํ าหนังสือสัญ ญาเกี่ย วกั บ
ความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดวย รวมทั้งใหปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(นายโชติ ตราชู ) ซึ่ ง ได รั บ มอบหมายจากรองนายกรั ฐ มนตรี (นายสมคิ ด จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ ) รั ก ษาราชการแทน
รัฐ มนตรี ว าการกระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ าในฐานะรัฐ มนตรี ท อ งเที่ ย ว ACMECS ของไทย ร ว มรั บ รองร าง
แถลงการณรวมฯ โดยไมมีการลงนาม ในการประชุมรัฐมนตรีทองเที่ยว ACMECS ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดเชียงราย ตามที่
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เสนอ
สาระสําคัญของรางแถลงการณรวมฯ เกี่ยวของกับการดําเนินงานภายใตแผนงานความรวมมือทาง
เศรษฐกิจดานการทองเที่ยวอิรวดี – เจาพระยา – แมโขง ป พ.ศ. 2562 – 2565 ในประเด็นตาง ๆ เชน (1) รับทราบ
สรุปผลการประชุมผูนํายุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี –เจาพระยา – แมโขง ครั้งที่ 8 โดยผูนําจาก 5
ประเทศสมาชิก (ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) เกี่ยวกับการรับรองแผนแมบท ACMECS (พ.ศ. 2562 –
2566) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการเสริมสรางความเชื่อมโยงแบบไรรอยตอในอนุภูมิภาคการสอดประสานดานเศรษฐกิจ
และการพัฒ นาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืนและมีนวัตกรรม (2) รับทราบจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามา
ทองเที่ยว ACMECS ในป 2561 จํานวน 78.83 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 9.36 จากป 2560 (3) การกําหนดทิศทางการ
ดําเนินความรวมมือดานการทองเที่ยวภายใตแผนแมบทการทองเที่ยว ACMECS ป พ.ศ. 2562 – 2566 โดยตระหนัก
ถึงแนวคิด “Five countries, One Destination” ซึ่งประเทศ ACMECS จะเสริมสรางการเชื่อมโยงระหวางคนตอคน
(people to people) ผานการสงเสริมความเขาใจและวัฒนธรรมที่แตกตาง สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการ
รวมกลุมของประเทศในอนุภูมิภาค ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาและรับรองรางแถลงการณรวมของประชุมฯ (ไมมีการลง
นาม) โดยปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย
21. เรื่อง การรับรองแถลงการณรัฐมนตรีในการประชุมรัฐมนตรีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ค.ศ. 2019
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางแถลงการณรัฐมนตรีวาดวยความรวมมือเพื่อการสงเสริมอนาคตดาน
ดิ จิ ทั ล ของภู มิ ภ าคเอเชี ย และแปซิ ฟ ก หรื อ “Singapore Statement of the Asia-Pacific ICT Ministers on
Co-creating a Connected Digital Future in the Asia-Pacific” ฉบับแกไขสุดทาย ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตอง
ปรับปรุงถอยคําหรือแกไขรางแถลงการณดังกลาวที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย และ
ไมขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ ใหกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมใชดุลยพินิจในการ
ดําเนินการได โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในภายหลัง พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่ประเทศไทยไดรับ
จากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
การประชุ ม รั ฐ มนตรี ICT ภู มิ ภ าคเอเชี ย และแปซิ ฟ ก ค.ศ. 2019 จะมี ขึ้ น ระหว างวั น ที่ 25 – 26
มิ ถุน ายน 2562 ณ ประเทศสิงคโปร และมี กําหนดรับ รองแถลงการณ ดังกลาวในวัน ที่ 26 มิ ถุน ายน 2562 โดย
สาระสําคัญของรางแถลงการณนี้ จะกลาวถึงความสําคัญและการสงเสริมใหมีความรวมมือระหวางกันในดานตาง ๆ
ซึ่งประกอบไปดวย 5 หัวขอสําคัญ (5 Priorities) ดังนี้
1) การเปลี่ ย นแปลงเข า สู ยุ คดิ จิทั ล (Digital Transformation) กลาวถึงนโยบายที่ สงเสริม การใช
เทคโนโลยีดิจิทัลและการนําเทคโนโลยีดังกลาวไปใชประโยชนในทุกภาคสวนเพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนจากการ
ใชเทคโนโลยี
2) นวั ต กรรมและการสร างสรรค ท างดิ จิ ทั ล (Digital Innovation and Creativity) กล าวถึ ง การ
สนับสนุนและสงเสริมการสรางนวัตกรรม การคิดคนเทคโนโลยีใหม การสนับสนุนธุรกิจรายยอยทั้งขนาดกลางและ
ขนาดยอม รวมไปถึงการพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ และการพัฒนาเทคโนโลยี 5G
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3) ชุมชนดิ จิ ทัล (Digital Community) กล าวถึ งการพั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานเพื่ อใหป ระชาชนได
เขาถึ งเทคโนโลยี ได แม ในพื้ น ที่ห างไกล ในราคาที่จ ายได เพื่ อลดความเหลื่อมล้ําดานดิจิทัล รวมไปถึงการพั ฒ นา
แอพพลิเคชั่นที่ใหบริการในดานตาง ๆ อาทิ การทําธุรกรรมดานการเงินและธนาคาร
4) ความเชื่อมั่นดานดิจิทัล (Digital Trust) กลาวถึงการสรางความเชื่อมั่นในเรื่องความมั่นคงปลอดภัย
ทางเทคโนโลยี การคุมครองขอมูลสวนบุคคล การสงผานขอมูลอยางเสรี ความปลอดภัยบนโลกออนไลน และการ
จัดการภัยพิบัติ
5) ความเชี่ยวชาญดานดิจิทัลและความรวมมือในทุ กภาคสวน (Digital Skills and Partnerships)
กลาวถึงการสงเสริมทักษะดาน ICT เพื่อรองรับความตองการบุคลากรดาน ICT ที่เพิ่มมากขึ้นและความรวมมือภายใน
ภูมิภาค
22. เรื่อง รางเอกสารผลลัพธการประชุมระดับรัฐมนตรี G 20 ดานการเปลี่ยนผานพลังงานและสิ่งแวดลอมโลก
เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน
คณะรั ฐ มนตรีมี ม ติ เห็ น ชอบต อ รางเอกสารผลลัพ ธก ารประชุม G 20 Ministerial Meeting on
Energy Transitions and Global Environment for Sustainable Growth ได แ ก 1 ) แ ถ ล ง ก า ร ณ G20
Communique (joint Part ) 2) G 20 Communique (Energy Part) 3) G20 Innovation Action Plan และ 4)
G 20 Energy Innovation Action Plan และอนุ มั ติ ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงพลั ง งานหรื อ ผู แ ทนที่ ได รั บ
มอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานใหเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยใหการับรองรางเอกสารผลลัพธการ
ประชุมดังกลาว ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางเอกสารขางตนในสวนที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอ
ผลประโยชนตอประเทศไทย ใหเปนดุลยพินิจของหัวหนาคณะผูแทนไทยเปนผูพิจารณาโดยไมตองนํากลับไปเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
เนื่ อ งจากผู แ ทนจากกระทรวงพลั งงานจะเข ารว มการประชุ ม G 20 Ministerial Meeting on
Energy Transitions and Global Environment for Sustainable Growth ซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ 15-16
มิถุนายน 2562 โดยที่ประชุมดังกลาวจะรวมกันรับรองแถลงการณ (Communique) และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการประชุมในดานพลังงาน ดังนี้
1) G20 Communique (Joint Part )
1.1 รับรูถึงความสําคัญของการเปนผูนําในดานการเปลี่ยนผานพลังงานเพื่อที่จะตระหนักใน
เรื่อง “3 E + S” (ความมั่งคงทางพลังงาน ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และความปลอดภัยดานสิ่งแวดลอม) และ
จัด การกั บ ประเด็ น ความท า ทายหลั ก ระดั บ โลกต างๆ เช น การเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศ การสู ญ เสีย ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การใชทรัพยากรที่ไมยั่งยืน มลพิษทางน้ําและอากาศ และประเด็นดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ โดย
เนนย้ําถึงความสําคัญของการสงเสริมการทํางานรวมกันเมื่อตองตอสูกับปญหาที่กลาวมาขางตน เพื่อการเติบโตอยาง
ยั่งยืนและตอบสนองตอมิติดานพลังงานและสิ่งแวดลอมตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
1.2. ตระหนักถึงวงจรที่ดีงาม (Virtuous Cycle) และนําการเปลี่ยนแปลงไปสูอนาคตที่มี
ความยืดหยุนและยั่งยืน ในขณะเดียวกันตองสรางความมั่นใจในความมั่นคงดานพลังงาน การลดการปลอยกาซเรือน
กระจก และมลพิษอื่นๆ รวมถึงการปรับปรุงการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ควรเนนการรวบรวมภูมิปญญาจาก
ทั่วโลก การระดมทุนและการลงทุน และการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางธุรกิจเพื่อสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อสังคม
2) G 20 Communique (Energy Part)
2.1 เนนย้ําถึงความรับผิดชอบของรัฐมนตรีพลังงาน G 20 ในการเปลี่ยนผานดานพลังงาน
ไปสูระบบที่เขาถึงได มีความนาเชื่อถือ มีความยั่งยืน และลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยการเพิ่มการลงทุนใน
เทคโนโลยีสะอาด ความรวมมือในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และการใชพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการออก
นโยบาย ความชวยเหลือดานการเงิน และการทําใหสภาพแวดลอมทางธุรกิจเหมาะสมตอการสงเสริมและสนับสนุน
นวัตกรรมดานพลังงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
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2.2. รัฐมนตรีพลังงาน G 20 จะส งเสริมการใช แหลงพลังงานสะอาดต างๆและอํานวย
ความสะดวกใหเกิดตลาดพลังงานที่เปดกวาง โปรงใส และแขงขันได
3) G20 Innovation Action Plan
3.1 G 20 Innovation Action Plan เปน แผนปฏิ บัติ การดานนวัตกรรมเพื่ อนําไปสูการ
เปลี่ยนผานดานพลังงาน โดยตะหนักถึงความมั่งคงทางพลังงาน ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และความปลอดภัยดาน
สิ่งแวดลอม โดยสมาชิก G 20 จะมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนภาคสวนธุรกิจในการพัฒนานวัตกรรมและทําให
สภาพแวดลอมทางธุรกิจดียิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาระบบพลังงานที่มีราคาไมแพง เชื่อถือได มีความยั่งยืน และลดการปลอย
กาซเรือนกระจก เพื่อใหบรรลุไปยังอนาคตที่สะอาดและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
3.2 แผนปฏิ บั ติ ก ารดั ง กล า วจะระบุ ถึ ง การดํ า เนิ น งานในด า นต า งๆที่ สํ า คั ญ ได แ ก
1) การรวบรวมแนวคิดจากทั่วโลกเพื่อการสงเสริมนวัตกรรม 2) การขับเคลื่อนการเงินภาคธุรกิจและการลงทุนเพื่อ
พัฒนาและปรับใชนวัตกรรม และ 3) การปรับปรุงสภาพแวดลอมทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อแพร
ขยายเทคโนโลยีทางนวัตกรรมและโครงสรางพื้นฐาน
4) G 20 Energy Innovation Action Plan
4.1 G 20 Energy Innovation Action Plan เป น แผนปฏิ บั ติ ก ารด า นนวั ต กรรมทาง
พลังงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรวมมือที่เปนรูปธรรมในดานการเปลี่ยนผานพลังงานบนพื้นฐานของความ
สมัครใจของแตละประเทศ โดยการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานที่มีความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
4.2 แผนปฏิบัติการดังกลาวเนนย้ําถึงการเสริมสรางความรวมมือดานนวัตกรรมพลังงาน
ผานการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ การวิจัยรวมกัน การระบุอุปสรรค การกํากับดูแลหลักเกณฑและมาตรฐาน
รวมถึงการหารือรวมกันทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
แตงตั้ง
23. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
พาณิชย)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเสนอแตงตั้ง นายณรงค พูลพิพัฒน
รองอธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาการพาณิชย (นักวิชาการพาณิชยทรงคุณวุฒิ)
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย ตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
24. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเสนอแตงตั้ง ขาราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการตางประเทศ ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. เรืออากาศโท อรรถยุทธ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮลม ราชอาณาจักร
สวีเดน ใหดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
3. นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารง
ตําแหนง อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
4. นายชัยณรงค กีรติยุตวงศ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับ
อียิปต ใหดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป เพื่อทดแทนผูที่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยน
หมุนเวียน โดยการแตงตั้งขาราชการใหไปดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตประจําตางประเทศตามขอ 1. ไดรับความ
เห็นชอบจากประเทศผูรับ
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25. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานัก
นายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตงตั้ง นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
ผูอํานวยการกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ใหดํารงตําแหนง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจําดานยุทธศาสตรและการวางแผน (นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2562 ซึ่งเปนวันที่มี
คุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
26. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแตงตั้ง นายกัมพล ตติยกวี เปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 11
มิถุนายน 2562 เปนตนไป
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