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  วันนี้ (7 พฤษภาคม 2562)  เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
   

1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่  ..) พ.ศ. . ...  
                                (การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ)  

  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 
    ภาษีเงินได้จ านวน 2 ฉบับ และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตาม 
    ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร จ านวน 1 ฉบับ  
                                          (การปรับปรุงแก้ไขการเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้ายาสูบ)  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
    จ านวน 3 ฉบับ  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3)  
    พ.ศ. 2562 จ านวน 4 ฉบับ  
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการรับฟังความเห็นของประชาชนส าหรับโครงการระบบการ 
    ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ….  
  7.  เรื่อง  ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบประวัติ 
    และพฤติการณ์บุคคลและการก าหนดแบบเอกสารที่ ใช้ ในการรักษา 
                                          ความปลอดภัยตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่ าด้ วยการรั กษา 
                                          ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  8.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ  
                                          ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการร่วมลุงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
    พ.ศ. ….  
  9.  เรื่อง   ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้รถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ 
                                          ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
 
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
   

10.  เรื่อง  ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค้างเบิกปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากงบประมาณ 
   รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  11.  เรื่อง   แผนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  
                                          ระยะที่ 11 พ.ศ. 2563 -2567  
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  12.   เรื่อง   การขออนุมัติโครงการจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวง 
                                          การต่างประเทศ โครงการที่ 5 (ปีงบประมาณ 2563 - 2574) 
   13.  เรื่อง  (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  14.  เรื่อง   การขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน”  
                                          ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม 
    ก้าวหน้าแห่งอนาคต”  
  15.  เรื่อง  การจัดสรร อัตราข้ า ราชการตั้ ง ใหม่ ให้ กับส านั กงานปลั ดกระทรวง 
                                          กระทรวงพลังงาน   

16.  เรื่อง  การขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมของบริษัท พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด   
           ผู้รับสัมปทานและผู้ด าเนินงานตามสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 2/2522/17   
           แปลงส ารวจบนบกหมายเลข E5 เฉพาะในพ้ืนที่ โคราช  และสัมปทาน 
           ปิโตรเลียมเลขที่ 1/2524/19 แปลงส ารวจบนบกหมายเลข EU 1  

  17.  เรื่อง   มาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมส าหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
                                          กรณอีสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง 

 18.  เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ 
  19.  เรื่อง  แนวทางการขับ เคลื่ อนการส่ ง เสริมระบบนิ เวศของวิสาหกิจ เริ่ มต้น  
                                          (Startup Ecosystem)    
  20.  เรื่อง   โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10  
    อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืม 
                                          เพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
   21.  เรื่อง  ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี เพ่ือท าเหมืองแร่ของ 
    บริษัท มานะศิลา 2537 จ ากัด ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

ต่างประเทศ 
 

22.   เรื่อง  ปฏิญญาว่าด้วยการมาตรฐานที่ตระหนักถึงความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
                                และการก าหนดมาตรฐาน (Declaration on Gender Responsive  
                                Standards and Standards Development) 

 
 แต่งตั้ง 

   
23.  เรื่อง  การปรับปรุงคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13  

  24.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
    (กระทรวงศึกษาธิการ)  
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  25.  เรื่อง  การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริม 
                                          ศิลปาชีพระหว่างประเทศ  
  26.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่ง 
                                          ประเทศไทย  
  27.  เรื่อง  การแต่งตั้งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการ 
                                          สภาผู้ทรงคุณวุฒิ ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
  28.  เรื่อง  การแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  
  29.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
                                          ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  
  30.  เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี  
 
 

 
 

………………………………………. 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ   
   สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
   1. ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นส่วนราชการระดับกรมที่จัดตั้งขึ้น
ใหม่ที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับการสนับสนุน          
การด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
   2. ก าหนดให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนราชการดังต่อไปนี้            
มาเป็นของส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี  
     2.1 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบริหารจัดการ
ที่ดิน ในส่วนที่ไม่เก่ียวกับงานตามภารกิจของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ   
    2.2 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของกองแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ   
   3. ก าหนดให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของ ทส. ในส่วนของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กองบริหารจัดการที่ดิน เฉพาะที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ไปเป็น
ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย  
   4. ก าหนดให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพันข้าราชการ               
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตามข้อ 3. เป็นของส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี  
   5. ก าหนดให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพันข้าราชการ และ
อัตราก าลังของส่วนราชการตามข้อ 4. ไปเป็นของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย  
   6. ก าหนดให้ในวาระเริ่มแรกให้เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติไปพลางก่อน จนกว่าจะมี             
การแต่งตั้งใหม่  
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2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้จ านวน  
2 ฉบับ และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร จ านวน 1 ฉบับ (การปรับปรุงแก้ไขการเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้ายาสูบ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ จ านวน 2 ฉบับ และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร จ านวน 1 ฉบับ รวมจ านวน 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้   
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวงจ านวน 3 ฉบับ  
   1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้            
เป็นการแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 134 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้  
โดยก าหนดให้การยาสูบแห่งประเทศไทยเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้ายาสูบทุกทอดที่ซื้อสินค้ายาสูบของ  
การยาสูบแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ใช้บังคับ  
(วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562   
   2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้            
เป็นการแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 158 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้  
โดยก าหนดให้การยาสูบแห่งประเทศไทยเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้ายาสูบทุกทอด ซึ่งเป็นบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่ซื้อสินค้ายาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติการยาสูบแห่ง 
ประเทศไทย พ.ศ. 2561 ใช้บังคับ (วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562    
   3. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร โดยก าหนดให้เงินได้จากการขายสินค้ายาสูบที่การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้เสียภาษีเงินได้แทนผู้ขาย
สินค้าดังกล่าวทุกทอดตามมาตรา 48 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ใช้บังคับ (วันที่ 14 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2561) จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562    

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงรวม 3 ฉบับ ดังกล่าว ได้มีการแก้ไขถ้อยค าจาก “โรงงานยาสูบ” เป็น  
“การยาสูบแห่งประเทศไทย”  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ....  ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงนาม และประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษาต่อไป   
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
   ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ดังนี้  
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การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง 
1. ส านักงานเลขานุการกรม  
2. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
3. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)  
4. โรงพยาบาลราชวิถี  
5. โรงพยาบาลเลิดสิน  
6. โรงพยาบาลสงฆ์ 
7. สถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์แห่งชาติ 
8. สถาบันทันตกรรม  
9. สถาบันประสาทวิทยา  
10. สถาบันพยาธิวิทยา  
11. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
12. สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  
13. สถาบันโรคทรวงอก 
14. สถาบันโรคผิวหนัง 
15. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ 
16. สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณ
สังวรเพื่อผู้สูงอายุ  
17. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
18. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
19. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
20. กองคลัง  
21. ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
22. ส านักยุทธศาสตร์  

ส านักงานเลขานุการกรม (คงเดิม)  
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (คงเดิม) 
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) (คงเดิม) 
โรงพยาบาลราชวิถี (คงเดิม) 
โรงพยาบาลเลิดสิน (คงเดิม) 
โรงพยาบาลสงฆ์ (คงเดิม) 
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ  
แพทย์แห่งชาติ (คงเดิม) 
สถาบันทันตกรรม (คงเดิม) 
สถาบันประสาทวิทยา (คงเดิม) 
สถาบันพยาธิวิทยา (คงเดิม) 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (คงเดิม) 
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด (คงเดิม) 
สถาบันโรคทรวงอก (คงเดิม) 
สถาบันโรคผิวหนัง (คงเดิม) 
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์  
(คงเดิม)  
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือ
ผู้สูงอายุ (คงเดิม) 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (คงเดิม) 
กลุ่มตรวจสอบภายใน (คงเดิม) 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (คงเดิม)  
กองบริหารการคลัง (เปลี่ยนชื่อ)  
กองบริหารทรัพยากรบุคคล (เปลี่ยนชื่อ) 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลี่ยนชื่อ)  
กองวิชาการแพทย์  ตั้งใหม่  

 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จ านวน 3 ฉบับ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จ านวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย  
พ.ศ . . . . .  2. ร่ า งกฎกระทรวงค่ า ฟ้ืน ฟูสมรรถภาพใน การท า งานที่ ให้นายจ้ า งจ่ าย  พ .ศ .  . . . .   และ  
3. ร่างกฎกระทรวงเงินค่าท าศพ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
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   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
   1. ร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. .... เป็นการปรับปรุงกฎกระทรวง
ก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 โดยก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ                     
อัตราค่ารักษาพยาบาลทีใ่ห้นายจ้างจ่ายเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ดังนี้  
     1.1 ก าหนดให้เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาล
เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น แต่ไม่เกิน 50,000 บาท   
    1.2 ในกรณีค่ ารักษาพยาบาลที่ จ่ ายตามข้อ 1.1 ไม่ เ พียงพอ ให้นายจ้ างจ่ าย                         
ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นเพ่ิมอีกไม่เกิน 100,000 บาท ส าหรับการประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยของลูกจ้างในลักษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
    1.3 ในกรณีค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายตามข้อ 1.2 ไม่ เพียงพอ ให้นายจ้ างจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นเพ่ิมขึ้นอีก โดยเมื่อรวมกับค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 4.1 และข้อ  
4.2 แล้ว ต้องไม่เกิน 300,000 บาท ส าหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้างในลักษณะตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง  
    1.4 ในกรณีค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายตามข้อ 1.3 ส าหรับลูกจ้างรายใดไม่เพียงพอ  
ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นเพ่ิมข้ึน ตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์ 
โดยเมื่อรวมกับค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 4.1 ข้อ 4.2 และข้อ 4.3 แล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท  
    1.5 ก าหนดให้ในกรณีค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายตามข้อ 1.4 ส าหรับลูกจ้างรายใดไม่
เพียงพอ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นเพ่ิมขึ้น โดยเมื่อรวมกับค่ารักษาพยาบาล
ตามข้อ 4.1 ข้อ 4.2 ข้อ 4.3 และข้อ 4.4 แล้ว ต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท เว้นแต่กรณีลูกจ้างเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษา ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่าย
จริงตามความจ าเป็นจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาล ตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ  
   1.6 ก าหนดให้การจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 4.1 ข้อ 4.2 ข้อ 4.3 ข้อ 4.4 หรือข้อ 
4.5 หากลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ป่วยในมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ให้นายจ้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ 1,300 บาท   
 
   2. ร่างกฎกระทรวงค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการท างานที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. ....  เป็นการ
ปรับปรุงกฎกระทรวงก าหนดการจ่ายค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 โดยก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานที่ให้นายจ้างจ่ายในกรณีท่ีลูกจ้างจ าเป็นต้อง
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการท างานภายหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ดังนี้   
    2.1 ก าหนดให้ลูกจ้างที่ประสงค์จะขอรับค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานภายหลัง
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยยื่นค าขอตามแบบที่เลขาธิการก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วย
หลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว ณ ส านักงานประกันสังคม ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 
ส านักงานประกันสังคมจังหวัด หรือส านักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี  
    2.2 ก าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานของลูกจ้างเท่าที่จ่ายจริง
ตามความจ าเป็นตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังต่อไปนี้  
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     (1) ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานด้าน
การแพทย์โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางกายภาพบ าบัดไม่เกินวันละ 200 บาท และค่าใช้จ่ายทางกิจกรรมบ าบัดไม่เกินวัน
ละ 100 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 24,000 บาท   
     (2) ค่าใช้จ่ายในกระบวนการบ าบัดรักษาและการผ่าตัดเพ่ือประโยชน์ในการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานไม่เกิน 40,000 บาท   
     (3) ค่าวัสดุและอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ ฟ้ืน ฟูหน่วยละไม่เกินอัตราตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด แต่รวมแล้วไม่เกิน 160,000 บาท   
      (4) ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานด้านอาชีพให้จ่ายได้เฉพาะที่
เป็นการฝึกตามหลักสูตรทีห่น่วยงานของส านักงานประกันสังคมเป็นผู้ด าเนินการ ไม่เกิน 24,000 บาท  
   2.3 ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานด้านอาชีพตามข้อ 2.2 (4) ให้จ่ายได้
ตามหลักสูตรและอัตราที่ส านักงานประกันสังคมประกาศก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
    2.4 ก าหนดให้ค าขอรับค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานที่ได้ยื่นไว้ตามกฎกระทรวง
ก าหนดการจ่ายค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 ให้ถือเป็นค าขอตามกฎกระทรวงนี้  
   3. ร่างกฎกระทรวงเงินค่าท าศพ พ.ศ. .... เป็นการก าหนดให้ในกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย เนื่องจากการท างาน ให้นายจ้างจ่ายค่าท าศพแก่ผู้จัดการศพของ
ลูกจ้างเป็นจ านวน 40,000 บาท  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 จ านวน 4 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จ านวน 4 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
   1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ. …. เป็นการก าหนด
ค่าธรรมเนียมการแจ้งการย้ายที่อยู่ที่เป็นการแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่โดยไม่ต้องแจ้ง  
ย้ายออก ฉบับละ 20 บาท และแก้ไขค่าธรรมเนียมการขอรับส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านแทนฉบับที่ สูญหาย  
จากเดิมฉบับละ 20 บาท เป็นฉบับละ 30 บาท ส่วนค่าธรรมเนียมกรณีอ่ืน ๆ ได้แก่ การขอคัดและรับรองส าเนา
รายการทะเบียนและรายการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร และการแจ้งการเกิด การตาย ยังคงตามเดิม   
   2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. …. เป็นการก าหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎร และก าหนดค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎรส าหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ดังนี้   
   2.1 ให้มีการแจ้งการเกิดและการตายส าหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทุกคนที่เกิดหรือตาย
ในประเทศไทยตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร  
    2.2 ให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบส าคัญถิ่นที่อยู่หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว               
คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร เป็นเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป คนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทยที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่องตามที่รัฐมนตรีว่า                        
การกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ได้แก่ ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิด
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ในราชอาณาจักร ปฏิบัติเกี่ยวกับการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน การแจ้งการย้ายที่อยู่ การส ารวจ
ตรวจสอบหรือแก้ไขปรับปรุงรายการทะเบียนราษฎร การจัดท าทะเบียนประวัติ และการจัดท าบัตรประจ าตัว  
   2.3 คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
เป็นเวลาน้อยกว่า 6 เดือน รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักร ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎร แต่ถ้าผู้ใดมีความประสงค์จะปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรก็สามารถร้องขอต่อ
นายทะเบียนได้   
    2.4 ก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรส าหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
กรณีการแจ้งการย้ายที่อยู่ที่เป็นการแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ ใหม่โดยไม่ต้องแจ้งย้ายออก 
ฉบับละ 20 บาท และแก้ไขค่าธรรมเนียมการขอรับส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านแทนฉบับที่สูญหาย จากเดิม
ฉบับละ 20 บาท เป็นฉบับละ 30 บาท ส่วนค่าธรรมเนียมกรณีอ่ืน ๆ ได้แก่ การออกบัตรประจ าตัวให้กับคนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทย การขอคัดและรับรองส าเนารายการทะเบียน บัตรประจ าตัว และรายการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร 
และการแจ้งการเกิด การตาย ยังคงตามเดิม   
   2.5 ยกเว้นค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการทะเบียนราษฎรส าหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ดังนี้  
     (1) การออกบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีท าบัตรครั้งแรกส าหรับ 
ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์  
     (2) การขอคัดและรับรองส าเนารายการทะเบียนและรายการข้อมูลทะเบียน
ประวัติราษฎร เพ่ือใช้ในเรื่องการศึกษาและการศาสนา การขอรับการสงเคราะห์จากทางราชการ และการปฏิบัติ
หน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ   
     (3) การแจ้งการเกิด แจ้งตาย และการขอรับส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
และการออกบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีบัตรเดิมสูญหาย ถูกท าลาย หรื อช ารุดในสาระส าคัญ  
ในเขตท้องที่ที่ประสบสาธารณภัยตามที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางประกาศก าหนด และได้แจ้งหรือขอภายใน
ก าหนดเวลาที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางประกาศก าหนด   
   3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการแจ้งหรือขอเม่ือพ้นก าหนดเวลา พ.ศ. …. 
เป็นการก าหนดค่าธรรมเนียมการแจ้งหรือขอด าเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรเมื่อพ้นก าหนดเวลาตามที่
กฎหมายก าหนด ดังนี้  
    3.1 ก าหนดค่าธรรมเนียมการแจ้งเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรซึ่งผู้มีหน้าที่แจ้งได้แจ้งต่อ
นายทะเบียนผู้รับแจ้งเมื่อพ้นก าหนดเวลาที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ การแจ้งการเกิด การตาย การจัดการศพ การ
ย้ายที่อยู่ การขอเลขที่บ้าน การขอเพ่ิมชื่อ หรือจัดท าทะเบียนประวัติของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย การแก้ไขปรับปรุง
รายการทะเบียนบ้าน การรื้อถอนบ้าน และการแจ้งย้ายบ้านที่เคลื่อนย้ายได้ และค่าธรรมเนียมการขอมีบัตร
ประจ าตัวของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีขอมีบัตรครั้งแรก การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ บัตรสูญหาย
หรือถูกท าลายบัตรช ารุดในสาระส าคัญ และกรณีผู้ถือบัตรแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ซึ่งผู้ขอได้ยื่นค า
ขอมีบัตรหรือมีบัตรใหม่ต่อนายทะเบียนเมื่อพ้นก าหนดเวลาที่กฎหมายก าหนด ดังต่อไปนี้   
     (1) ระยะเวลาที่แจ้งล่วงเลยไปไม่เกิน 6 เดือน ครั้งละ 30 บาท  
     (2) ระยะเวลาที่แจ้งล่วงเลยไปเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ครั้งละ 50 บาท  
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     (3) ระยะเวลาที่แจ้งล่วงเลยไปเกินกว่า 1 ปี ให้คิดค่าธรรมเนียมเพ่ิมจาก (2) 
เป็นรายเดือน ๆ ละ 10 บาท แต่เมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมตาม (2) แล้ว ต้องไม่เกินครั้งละ 500 บาท ทั้งนี้ เศษของ
เดือนถ้าเกิน 15 วัน ให้คิดเป็น 1 เดือน   
    3.2 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการแจ้งหรือขอเมื่อพ้นก าหนดเวลาตามข้อ 3.1 ในกรณีมี             
เหตุจ าเป็นท าให้ผู้แจ้งหรือผู้ขอไม่สามารถแจ้งหรือขอได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ดังนี้ (1 ) เกิดภัยพิบัติ
หรือภัยธรรมชาติในบริเวณท้องที่ที่อยู่อาศัย (2) เป็นผู้พิการทางกายเดินไม่ได้  หรือเป็นใบ้ ตาบอดทั้งสองข้าง หรือ
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ (3) เป็นคนไร้ที่พ่ึงที่อยู่ในการสงเคราะห์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (4) เป็นผู้ป่วยที่ต้องใช้ระยะเวลาการรักษาเกินกว่าหนึ่งเดือน (5) เป็นผู้อยู่ในที่คุม
ขังโดยชอบด้วยกฎหมาย และ (6) มีเหตุจ าเป็นอื่นตามที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด  
  4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์อย่างอ่ืนอันมิใช่เพื่อเป็นที่
อยู่อาศัย พ.ศ. …. เป็นการก าหนดลักษณะของอาคารที่สร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนอันมิใช่เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย  
ที่จะต้องก าหนดเลขประจ าอาคาร และจัดท าทะเบียนอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ได้แก่                 
อาคารพาณิชย์ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ ส านักงาน คลังสินค้า โรงงาน โรงมหรสพ ภัตตาคาร และอาคารอ่ืน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการรับฟังความเห็นของประชาชนส าหรับโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทาง
ท่อ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการรับฟังความเห็นของประชาชนส าหรับโครงการ
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. …. ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  
ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ก าหนดบทนิยามค าว่า “โครงการ” หมายความว่า โครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทาง
ท่อที่ต้องจัดท ารายงานด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ออกตาม
ความในมาตรา 7 และค าว่า “เจ้าของโครงการ” “รายงานด้านสิ่งแวดล้อม” “รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการ” “พ้ืนที่ที่ไวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม”  
   2. ก าหนดให้ก่อนเริ่มด าเนินโครงการ เจ้าของโครงการต้องจัดให้มีการรับฟังความเห็นของ
ประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ และต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ โดยมุ่งให้
ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับโครงการ  
   3. ก าหนดให้เจ้าของโครงการจัดท าสรุปผลการรับฟังความเห็นของประชาชนและประกาศให้
ประชนชนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับฟังความเห็นของประชาชน และต้องรวบรวมประเด็น ข้ อคิดเห็น 
และความห่วงใย รวมทั้งกรณีที่ต้องก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน มากกว่าข้อมูลที่เผยแพร่แก่ประชาชน  
มาพิจารณาในการก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะผนวกไว้กับ
รายงาน  
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  4. ก าหนดให้เจ้าของโครงการต้องน าข้อมูลการด าเนินการ และการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ผนวกไว้กับรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอกรม
ธุรกิจพลังงาน   
   5. ก าหนดบทเฉพาะกาล เป็นข้อยกเว้นให้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ได้ด าเนินการ
อยู่แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  
 
7. เรื่อง ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล
และการก าหนดแบบเอกสารที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลและการก าหนดแบบเอกสารที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบ             
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามที่ส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่ เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   สาระส าคัญของร่างประกาศ  
  1. ให้ยกเลิกประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบประวัติและ
พฤติการณ์บุคคล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การก าหนดแบบเอกสารที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบ              
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
   2. ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดให้มีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์
บุคคลในสังกัด และให้ “ผู้ถูกตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของบุคคล” เป็น “เจ้าของประวัติ” กรอก
รายละเอียดในแบบประวัติบุคคล  
  3. ก าหนดให้กองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ตรวจสอบแบบพิมพ์ลายนิ้วมือและประวัติอาชญากร โดยแจ้งผลไปยังหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่อง
โดยตรง และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาผลการตรวจสอบว่าจะสั่งบรรจุเข้ารับราชการหรือว่าจ้าง หรือให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐด าเนินการเพ่ือให้บุคคลนั้นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และให้ด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  
  4. ให้เพ่ิมองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร หรือฝ่ายต ารวจ แล้วแต่                  
กรณี ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลโดยละเอียดเมื่อมีค าขอจากหน่วยงานของรัฐ และในกรณีที่มีเหตุผล
ความจ าเป็น องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร หรือฝ่ายต ารวจ แล้วแต่กรณี อาจประสานกับ
หน่วยงานของรัฐเพ่ือด าเนินการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์โดยละเอียดของบุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ 
หรือได้รับการว่าจ้างหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหรือต าแหน่งที่ส าคัญ หรือเข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับ 
ของทางราชการ และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้  
  5. ก าหนดให้มีข้อมูลการตรวจสอบประวัติบุคคลให้สอดคล้องกับปัจจุบันในแบบเอกสารที่ใช้ใน
การรักษาความปลอดภัยหรือแบบ รปภ.1 ประวัติบุคคล เพ่ิมการตรวจสอบลายนิ้วมือโดยละเอียดในแบบ รปภ.4  
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ใบรับรองความไว้วางใจ รวมทั้งเปลี่ยนชื่อแบบ รปภ.6 เป็น “บันทึกรับรองการรักษาความลับเม่ือเข้ารับการ
ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหรือต าแหน่งหน้าที่” และแบบ รปภ.7 เป็น “บันทึกรับรองการรักษาความลับเม่ือพ้น
จากการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหรือต าแหน่งหน้าที่”  
 
8. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบายการร่วมลุงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการร่วมลุงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  กค. เสนอว่า  
  1. พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 
11 มีนาคม 2562 โดยมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้มีคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน ประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ ง
จ านวนไม่เกิน 5 คน และมาตรา 14 บัญญัติให้การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว  
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยวิธีการสรรหา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ประกอบกับมาตรา 64 แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ก าหนดให้การด าเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติต้องแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
   2. โดยที่การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชนตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติตามข้อ 1. ถือว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต่อการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ซึ่งจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ครบก าหนด                   
วันที่ 6 กนัยายน 2562) จึงสมควรออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว 
จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบายการร่วมลุงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. …. มาเพ่ือด าเนินการ  
   สาระส าคัญของร่างประกาศ  
  1. ก าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง โดยมีผู้แทน สคร.  
ที่ผู้อ านวยการ สคร. มอบหมาย เป็นเลขานุการ   
   2. ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
  3. ก าหนดวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น 
ให้กรรมการสรรหาเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในสาขาความ
เชี่ยวชาญตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด พร้อมทั้งประวัติย่อและความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และ
วิธีการอ่ืนที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร  
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  4. ก าหนดวิธีการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้  
   4.1 เมื่อได้รายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้จัดท าบัญชีรายชื่อแยกเป็นรายสาขา                     
ความเชี่ยวชาญตามท่ีคณะกรรมการสรรหา  
   4.2 ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อให้เหลือจ านวน 2 เท่าของ
จ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   4.3 ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามก่อนเสนอรายชื่อ
พร้อมทั้งประวัติต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
   4.4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาคัดเลือกบุคคลแล้วเสนอรายชื่อพร้อม
ทั้งประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยวิธีสรรหาต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป  
    
9. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้รถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขอ
อนุญาตในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้  
  1. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้รถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ 
ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกต
ของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได ้
  2. ให้กระทรวงพาณิชย์รับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย  
  สาระส าคัญของร่างประกาศ  

ประเด็น รายละเอียด 
1. บทนิยาม ⚫ “รถยนต์ที่ใช้แล้ว” หมายความว่า รถยนต์ที่ได้มีการใช้งานแล้วหรือมี

ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้  
(1) รถยนต์ที่ได้ผ่านการใช้งานตามปกติวิสัยแล้ว เว้นแต่สภาพการ 

ใช้งานเกิดขึ้นเนื่องจากการทดสอบคุณภาพเพ่ือจ าหน่ายหรือการจัดส่งไปยัง
แหล่งจ าหน่าย โดยมีหนังสือรับรองจากเจ้าของตราสินค้า 

(2) รถยนต์รุ่นเก่าให้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นรถยนต์ที่ใช้แล้ว   
เว้นแต่โดยสภาพแสดงให้เห็นชัดว่ายังไม่ได้ผ่านการใช้งานหรือไม่มีลักษณะตาม 
(1)  

(3) รถยนต์ที่ได้จดทะเบียนใช้งานในต่างประเทศแล้ว ให้ถือว่าเป็น 
รถยนต์ที่ ใช้แล้ว แต่ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ ได้จดทะเบียนใช้งานครั้งแรกใน
ต่างประเทศก่อนบรรทุกในยานพาหนะจากเมืองต้นทางไม่เกิน 60 วัน  โดยได้
ช าระภาษีอากรต่อกรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง ตามที่ก าหนดส าหรับ
รถยนต์ใหม ่
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2. ก าหนดประเภทของ
รถยนต์ที่ต้องห้ามน าเข้า 

⚫ รถยนต์ที่ใช้แล้วตามพิกัดอัตราศุลกากร ดังนี้  
(1) พิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.01 เช่น รถแทรกเตอร์เพลาเดี่ยว  

รถแทรกเตอร์ทางการเกษตร รถโดยสารประจ าทางขนาดเล็ก เป็นต้น (ยกเว้น              
รถหัวลาก)  

(2) พิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.02 ทุกชนิด เช่น รถโดยสาร รถ 
โดยสารประจ าทาง รถโดยทางประจ าทางขนาดเล็ก เป็นต้น  

(3) พิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.03 เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล  
รถแข่ง เป็นต้น (ยกเว้นรถพยาบาล)  

(4) พิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.04 ทุกชนิด  เช่น รถดั้มพ์                
รถกระบะ รถบรรทุก เป็นต้น  

3. ก าหนดประเภทของ
รถยนต์ที่ต้องขออนุญาต
น าเข้า 

⚫ รถยนต์ที่ใช้แล้วตามพิกัดอัตราศุลกากร ดังนี้  
(1) พิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.01 เฉพาะรถหัวลาก 
(2) พิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.03 เฉพาะรถพยาบาล  
(3) พิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.05 ทุกชนิด เช่น รถเครน   

รถดับเพลิง เป็นต้น  
4. ก าหนดประเภทของ
รถยนต์ที่ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก ากับดูแลการ
น าเข้า 

⚫ หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลการน าเข้ารถยนต์ ดังนี้  
(1) กรมการค้าต่างประเทศ มีหน้าที่ออกใบอนุญาตน าเข้า ส าหรับ 

รถลักษณะพิเศษที่ใช้แล้วเพ่ือใช้ในกิจการตนเอง และรถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดที่
น าเข้าโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  และองค์การสาธารณกุศล  

(2) กรมการต่างประเทศ มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองประกอบพิธี 
การศุลกากร ส าหรับรถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดที่น าเข้าโดยผู้มีเอกสิทธิทางการทูต 
สถานเอกอัครราชทูต  สถานกงสุล  หรือองค์การระหว่างประเทศ รถยนต์ที่ใช้
แล้วทุกชนิดที่รับการยกเว้นภาษีหรือชดเชยภาษี และรถบริจาคที่น าเข้าตาม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  

(3) กรมสรรพสามิต  มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองประกอบพิธีการ 
ศุลกากรส าหรับรถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดที่น าเข้าเพ่ือเป็นต้นแบบในการผลิต
หรือการศึกษาวิจัย 

(4) กรมศิลปากร มีหน้าที่ออกรับรองประกอบพิธีการศุลกากร   
ส าหรับรถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดที่น าเข้าเพ่ือจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ เพื่อการวิจัย  
การแข่งขัน ตัวอย่าง หรือจัดแสดง 

(5) กรมศุลกากร มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ศุลกากรส าหรับรถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดที่น าเข้าเป็นการชั่วคราว รถยนต์ที่
น าเข้าเพ่ือปรับสภาพแล้วส่งออก และรถยนต์ที่ไม่สามารถจดทะเบียนหรือ
น าเข้าไปในต่างประเทศได้  
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(6) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ด าเนินการให้ 
เป็นไปตามกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมฯ ส าหรับรถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดที่
น าเข้าเพ่ือปรับสภาพแล้วส่งออก  (เขตอุตสาหกรรมส่งออก)  

(7) กระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ของกระทรวงกลาโหม  ส าหรับรถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดที่เป็นยุทธภัณฑ์  

5. ก าหนดสภาพบังคับใน
กรณีท่ีฝ่าฝืน 

⚫ การน ารถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนฯ ให้กรมศุลกากร
ท าลาย  หรือส่งรถยนต์ดังกล่าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

 
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
 
10. เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค้างเบิกปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค้างเบิกปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนา
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 10,933,700 บาท ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
(ศธ.) เสนอ 
 
11.  เรื่ อง  แผนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่ง เอเชีย ระยะที่  11  
พ.ศ. 2563 -2567  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบแผนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian 
Institute of Technology : AIT) ระยะที่ 11 พ.ศ 2563 – 2567 
  2. อนุมัติสนับสนุนงบประมาณให้สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียตามแผนความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลไทยและ AIT ระยะที่ 11 พ.ศ. 2563 - 2567 เพ่ือด าเนินโครงการภายใต้งบประมาณของส านักงาน
คณะกรรมการ  การอุดมศึกษา  งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุน AIT จ านวนเงินทั้งสิ้น  
852.3375 ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณเป็นเวลา 5 ปีงบประมาณปีงบประมาณละ 170.4675 ล้านบาท 
 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ศธ. รายงานว่า  
  1. AIT ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2502 โดยองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(สปอ.) (Southeast Asia  Treaty Organization : SEATO) เดิมใช้ชื่อว่าสถาบันบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ 
สปอ. (SEATO Graduate School of Engineering) มีที่ตั้งอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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โดยมีภารกิจหลัก  ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับบัณฑิตศึกษา  ต่อมาได้แปรสภาพพ้นจากการควบคุมของ
องค์การ สปอ. เป็น AIT อยู่ภายใต้กฎบัตรสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  ฉบับปี ค.ศ. 1967 โดยมีพระราชบัญญัติ
คุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. 2510  เป็นกฎหมายรองรับ  ซึ่งก าหนดให้สถาบันฯ 
มีสภาพเป็นนิติบุคคล  มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทย  และได้ให้การยกเว้นในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ได้รับยกเว้นจาก
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์และกฎหมายว่าด้วยสภาการศึกษาแห่งชาติ  การยกเว้นอากร
แสตมป์ซึ่งเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร  และภาษีการค้าตาม
ประมวลรัษฎากร  ภาษีน าเข้าวัสดุและอุปกรณ์เพ่ือการศึกษา  ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่  และยกเว้นจากข้อจ ากัดตามกฎหมายว่า
ด้วยคนเข้าเมืองเกี่ยวกับจ านวนคนเข้าเมืองและระยะเวลาที่จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและก าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว   ปัจจุบัน  AIT เป็น
สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ  ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยส านักงาน ก.พ. ได้ให้การรับรองคุณวุฒิผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้บรรจุเข้ารับราชการพลเรือนได้ในอัตราเงินเดือนเท่ากับผู้มีคุณวุฒิ
ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิในประเทศไทยและ สกอ. ได้พิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันฯ เสมือน
ผู้ที่จบจากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ 
  2. รัฐบาลไทยได้ให้ความช่วยเหลือ AIT ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง  โดยช่วง 10 ปีแรก (พ.ศ. 2503 – 2512) 
รัฐบาลไทยช่วยเหลือสถาบันฯ ในรูปของเงินสนับสนุนโดยตรงและการสนับสนุนอาจารย์ผู้ สอน  ตลอดตลอดจน
การให้ใช้สถานที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รวมแล้วคิดเป็นเงินที่ 26.8 ล้านบาทและหลังจากที่เป็น
สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ มีสถานะเป็นนิติบุคคลแล้ว  ความช่วยเหลือของรัฐบาลไทยอยู่ในรูปแผนความ
ร่วมมือ  แผนละ 5 ปี และปัจจุบันอยู่ในช่วงแผนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  
ระยะที่ 10 พ.ศ. 2558 - 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่แผนความร่วมมือฯ ระยะที่ 1 จนถึงแผนความร่วมมือฯ ระยะที่ 10 
(พ.ศ. 2513 -  2562) ระยะเวลา 50 ปี สนับสนุนรวมเป็นเงินแล้วทั้งสิ้น 3,292.38 ล้านบาท  
  3. AIT ได้เสนอแผนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ AIT ระยะที่ 11 พ.ศ. 2563 - 2567 
โดยประกอบไปด้วยแผนงานต่อเนื่อง  (แผนงานผลิตบัณฑิต) กล่าวคือ เป็นแผนงานผลิตบัณฑิตภายใต้
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ที่ผ่านมา AIT มีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้าน
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและวิศวกรรมของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย  งานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์
ถูกน ามาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  ซึ่งการด าเนินการเหล่านี้ได้รับทุนสนับสนุนผ่านทุนการศึกษา
พระราชทานและทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทย  ดังนั้น  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สถาบันฯ จึงเสนอ
แผนงานผลิตบัณฑิต จ านวน 165 ทุนต่อปี แบ่งเป็น 2 ประเภททุน ดังนี้ 
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ทุนระดับ จ านวนทุนต่อ
ปีงบประมาณ 

จ านวนทุนละ 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

1. ทุนการศึกษาพระราชทาน (ทุนการศึกษาเต็มจ านวน)  
(1) ปริญญาโท 60 1.0999 ศึกษาการพัฒนา

การศึกษาและ
สิ่งแวดล้อมใน
ภูมิภาคเอเชีย 

นักศึกษาท่ีมีสัญชาติ
อยู่ในภูมิภาคเอเชีย 
และกลุ่มอนุภูมิภาค

ลุ่มน้ าโขง 
(2) ปริญญาเอก 15 1.9649 การพัฒนาบุคลากร

เตรียมความพร้อม
กับความท้าทายการ

เปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี 

(Disruptive 
Technology) 

นักศึกษาท่ีมีสัญชาติ
อยู่ใน               

ภูมิภาคเอเชีย 

2. ทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทย (ทุนการศึกษาบางส่วน)  
(1) ปริญญาโท 80 0.7520 การพัฒนาทางด้าน

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

นักศึกษาไทย 
(2) ปริญญาเอก 10 1.4840 

โดยผูกพันงบประมาณเป็นเวลา 5 ปีงบประมาณ ปีงบประมาณละ 170.4675 ล้านบาท 
 
12.  เรื่อง  การขออนุมัติโครงการจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ   
โครงการที่ 5 (ปีงบประมาณ 2563 - 2574) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการการด าเนินโครงการจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวง            
การต่างประเทศ โครงการที่ 5 เป็นระยะเวลา 12 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2574) ตามที่กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) เสนอ โดยจัดสรรทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 10 ทุน และผูกพันการใช้งบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ส าหรับผู้รับทุนตามโครงการจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวงการ
ต่างประเทศดังกล่าว ส่วนการจัดสรรทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ให้กระทรวงการต่างประเทศ
ด าเนินการตามความเห็นของส านักงาน ก.พ. ส าหรับงบประมาณในการด าเนินโครงการดังกล่าวให้กระทรวงการ
ต่างประเทศด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
  2. ในกรณีที่ส่วนราชการอ่ืนมีความประสงค์ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดสรร
ทุนการศึกษาให้แก่ผู้รับทุนซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปหรือข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือเข้ารับราชการชดใช้ทุนในส่วน
ราชการฝ่ายพลเรือนเห็นควรด าเนินการในลักษณะเช่นเดียวกับกระทรวงการต่างประเทศและให้ส านักงบประมาณ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ส านักงาน ก.พ. เพื่อจัดสรรทุนรัฐบาลดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป 
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สาระส าคัญของเรื่อง 
  กต. รายงานว่า  
  1. ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ กต. ด าเนินโครงการจัดสรรทุนฯ แล้ว รวม 4 ระยะ 
โดยครั้งนี้เป็นการจัดสรรทุน ครั้งที่ 5 เพ่ือรองรับ/ทดแทนบุคลากร (สายงานการทูต) ที่จะเกษียณอายุระหว่างปี                 
พ.ศ. 2563 – 2574 (รวม 12 ปี) จ านวน 285 คน ซึ่งจ านวนนักเรียนทุนและสาขาวิชาที่จบสามารถทดแทน
ข้าราชการที่เกษียณอายุได้เพียงบางส่วน โดยยังคงต้องสรรหานักการทูตโดยวิธีการสอบแข่งขัน ซึ่งการจัดสรรทุนฯ 
ช่วยให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กต. เป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วย ทั้งนี้ กต. จะจัดสรรทุนในสาขาวิชาที่เห็นว่ามี
ความจ าเป็นหรือสาขาวิชาที่ กต. ขาดแคลนและตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ 5s/5มี (1. Security – มีความ
มั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้หลายรูปแบบ 2. Sustainability – มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน 
เพ่ือให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมี
ระบบเศรษฐกิจที่ เน้นนวัตกรรม 3. Standard – มีมาตรฐานสากล เพ่ือให้ไทยมีพัฒนาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากล 4. Status – มีสถานะและ
เกียรติภูมิ เพ่ือให้ไทยมีอ านาจต่อรองและได้รับการยอมรับในสากลเพ่ือปกป้อง รักษา และเพ่ิมพูนผลประโยชน์
แห่งชาติในทุกมิติ และ 5. Synergy – มีพลัง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนและได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน) 
โดยในและปีจะมีการพิจารณารายละเอียดของสาขาวิชาที่จะจัดสรรทุนโดยคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดทุน
ซึ่งจะพิจารณาตามกรอบของสาขาที่ได้รับอนุมัติ 
  2. โครงการจัดสรรทุนฯ โครงการที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2574) มีสาระส าคัญสรุปได้ 
ดังนี้  
 

หัวข้อ สาระส าคัญ 
ชื่อโครงการ  “โครงการจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการของ กต. โครงการที่ 5 (ปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2563 – 2574) 
หลักการและ
เหตุผล 

เพ่ือเป็นการรองรับแผนแม่บทด้านการต่างประเทศของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) ซึ่งจัดท าข้ึนบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่มุ่งให้
ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วและมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการสรรหานักเรียนทุนเป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญในแผนงานด้านบุคลากรของ กต. เนื่องจากนักเรียนทุนเป็น
บุคลากรที่มีศักยภาพสูงด้านภาษาและความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งมีโลกทัศน์ที่เปิดกว้าง  
ซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อการท างานใน กต. ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการด าเนินการด้านการ
ต่างประเทศตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ การสรรหานักเรียนทุนตามโครงการจัดสรร
ทุนการศึกษาจะเอ้ือในการวางแผนอัตราก าลังบุคลากรที่ค่อนข้างแน่นอนเมื่อเทียบกับการ
สอบแข่งขันในแต่ละครั้ง ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าผู้ที่สอบแข่งขันเป็นนักการทูตได้นั้นจะ
มีคุณวุฒิสาขาวิชาใดบ้าง และจะมีจ านวนเท่าใด ดังนั้น การจัดสรรทุนพัฒนาข้าราชการให้กับ
ข้าราชการกลุ่มนี้จึงเป็นการสร้างโอกาสด้านการศึกษาภาษาและความรู้เฉพาะด้านที่
สอดคล้องกับความต้องการของ กต. อีกด้านหนึ่งด้วย 
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วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ ความรู้ความสามารถสูงเข้าสู่ระบบราชการเพ่ือปฏิบัติงาน
ด้านการทูตใน กต. และเป็นการยกระดับขีดความสามารถขององค์กร  
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพข้าราชการของ กต. ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยให้โอกาสทางการศึกษา
ด้านภาษาและความรู้เฉพาะด้านที่สอดคล้องกับความต้องการของ กต. 

จ านวนทุน 50 ทุน จ าแนกเป็น (1) ส าหรับบุคคลทั่วไป จ านวน 25 ทุน ซึ่งสรรหาจากบุคคลทั่วไทยที่มี
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี – ปริญญา
โท (8 ปี) และ (2) ข้าราชการ กต. จ านวน 25 ทุน สรรหาจากข้าราชการใน กต. ไปศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโท (3 ปี)  

ระยะเวลา  12 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2574) 
สาขาวิชา ภูมิภาคศึกษา กฎหมายระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การ

จัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Public Diplomacy และ Future 
Studies (เป็นการศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาอนาคต ตลอดจนระเบียบวิธี
ที่ใช้ในการศึกษาแนวโน้ม และทางเลือกต่าง ๆ ที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่ส าคัญและจ าเป็นเกี่ยวกับอนาคตที่จะน ามาใช้ในกระบวนการตัดสินใจ การก าหนดนโยบาย 
และการวางแผน) 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ 

กต. สามารถวางแผนด้านก าลังคน โดยสามารถก าหนดระดับการศึกษาสาขาวิชาและประเทศ
ที่ไปศึกษาได้ตรงตามความต้องการของ กต. รวมทั้ง ได้บุคลาการที่มีคุณภาพกลับมาปฏิบัติ
ราชการตามระยะเวลาที่ก าหนด อันจะส่งเสริมให้สามารถท าหน้าที่ด้านการต่างประเทศได้     
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีบุคลากรที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

 
13. เรื่อง (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามที่คณะกรรมการอิสระ            
เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.)  เสนอ  โดยในส่วนของการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ตามแผนดังกล่าวให้ด าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี  
เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศอย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้  ให้มีการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนดังกล่าวในช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วน  
รวมถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องน าแผนไปปฏิบัติ  เกิดความเข้าใจที่
ถูกต้องตรงกันและสามารถขับเคลื่อนการด าเนินการอย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 
  2. ในการด าเนินการตามแผนดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง  
กระทรวงแรงงาน  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุข                    
กระทรวงอุตสาหกรรม  ส านักงบประมาณ  ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร.  ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  ทั้งนี้   ให้ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย  ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป 

สาระส าคัญของเรื่อง 
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  ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา 258 จ. บัญญัติให้มีการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา  และมาตรา 261 บัญญัติให้การปฏิรูปดังกล่าวมีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่ง
ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป (ให้คณะกรรมการฯ เสนอคณะรัฐมนตรีภายใน 2 ปี   
นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง) ดังนั้น  คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาได้จัดท า (ร่าง) แผนการปฏิรูป
ประเทศ ด้านการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และปรับปรุงระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร   เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและ
สร้างเสริมธรรมาภิบาล ซึ่ง (ร่าง) แผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 7 เรื่อง จ าแนกเป็น
ประเด็นปฏิรูป รวม 29 ประเด็น ซึ่งประเด็นปฏิรูปที่มีล าดับส าคัญสูงสุดและต้องด าเนินการให้บรรลุผลให้ได้ใน
ระยะเร่งด่วนมี 6 ประเด็นคือ (1) ยกเครื่องระบบการศึกษาโดยการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับใหม่รวมถึงกฎหมายส าคัญอ่ืน ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติ
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและ
การเรียนรู้แห่งชาติ (2) บุกเบิกนวัตกรรมของการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน  กลุ่มโรงเรียน หรือการจัดการระดับ
พ้ืนที่   โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการยกระดับคุณภาพของการศึกษา  ผ่านการขับเคลื่อนเรื่องสถานศึกษา
ที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการและระบบนิเวศที่สนับสนุนการด าเนินการของการศึกษา (3) น าเสนอ
แนวทางการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ  และรูปแบบ
การปรับหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติเ พ่ือเป็นเสมือน
ศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติเพ่ือเป็นเสมือนศูนย์ความเป็น
เลิศในการวิจัย  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้  ส าหรับการ
จัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ (4) สร้าง “ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ” ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัล น าความรู้และวิธีการเรียนรู้ไปสู่โรงเรียน  นักเรียน และครูทั่วประเทศ  โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล  
(5) จัดระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะความเป็นครู  ผ่านการจัดตั้งกองทุนหรือแผนงานเพ่ือการผลิ ต
และพัฒนาครูส าหรับครูรุ่นใหม่  และพัฒนาบัณฑิตครูที่มีอยู่ให้ตรงตามความจ าเป็นของประเทศ  ในระยะแรกเน้น
ครูปฐมวัย  และครูประถมศึกษาส าหรับท้องถิ่นขาดแคลน และ (6) ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติตามที่ก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพ่ือเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษาให้เริ่มด าเนินการได้และมีความต่อเนื่องในระยะยาว 
 
14. เรื่อง  การขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบท่ี 4  
อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้  
  1. เห็นชอบในหลักการการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ไปสู่
เมืองต้นแบบที่ 4 อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” และการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่พัฒนาเฉพาะกิจเมืองต้นแบบฯ อ าเภอจะนะจังหวัดสงขลา ตามที่ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) เสนอ 
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  2. ให้ ศอ.บต. กระทรวงการคลัง  กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งให้รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เสนอขออนุมัติขยายผลโครงการเมือง
ต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ  (4 ตุลาคม 2559) เห็นชอบในหลักการ
โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (ปี 2560 - ปี 2563) โดยมีพ้ืนที่ด าเนินการน าร่องใน 3 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีอ าเภอสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาสและอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
โดยครั้ งนี้จะขอขยายผลโครงการเมืองต้นแบบฯ ไปสู่ เมืองต้นแบบที่  4 อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  
ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2562  [ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน] ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ
แล้ว ดังนั้น ศอ.บต. จึงเสนอความเห็นชอบการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบฯ และเห็นชอบกรอบแผนงาน
โครงการภายใต้เมอืงต้นแบบฯ รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  

หัวข้อ สาระส าคัญ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือยกระดับการพัฒนา 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ นาทวี เทพา 

และสะบ้าย้อย) และให้อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ยกระดับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่
ทั้งระบบและครบวงจร  เพ่ือให้มีความเข้มแข็งและเป็นกลไกส าคัญขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคใต้ตอนล่างที่สามารถเชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้และภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทยและประเทศเพ่ือน
บ้าน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมทั้ง เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจไปยังประเทศ
อ่ืน ๆ โดยมุ่งเน้นการลงทุนของภาคเอกชนเป็นส าคัญ 

มาตรการ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือจูงใจให้
ภาคเอกชนไปลงทุนในพ้ืนที่ เช่น (1) มาตรการการรักษาความปลอดภัย  
(2) ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ภาครัฐสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยส่วนต่างอย่างน้อยร้อยละ 50 (3) การ
ให้สิทธิประโยชน์ทางการคลังและการเงินแก่ภาคธุรกิจ (4) การลดค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนสิทธินิติกรรม  การโอนและการจดทะเบียนการจ านอง
อสังหาริมทรัพย์และห้องชุด 

กรอบแผนงานโครงการของ
ภาคเอกชน 

แผนงานโครงการ พ.ศ. 2562 - 2566 ประกอบด้วย 5 แผนงานโครงการ ได้แก่ 
(1) การพัฒนาท่าเรือสงขลาแห่งที่  2 เป็นท่าเรือน้ าลึกสงขลาแห่งที่  2  
(2) การวางแผนและลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า [พลังงานไฟฟ้าทางเลือก (Energy 
Complex)] (3) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจะนะ (4) การบริหารจัดการด้านน้ า
และสิ่งแวดล้อม และ (5) การจัดตั้งกองทุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนโครงการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีประเด็นที่จะต้องด าเนินการ 
เช่น (1) ให้กระทรวงการคลังประกาศให้พ้ืนที่อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็น
คลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร  รวมทั้งด าเนินการพัฒนาเป็นพ้ืนที่
ศุลกากรเป็นระบบ (2) ให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
ภาค 4 ส่วนหน้า ก าหนดพื้นที่ปลอดภัยในเมืองต้นแบบที่ 4 อ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา  

   
นอกจากนี้ ศอ.บต. ได้เสนอขอให้ ศอ.บต. ประกาศพ้ืนที่อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้เป็นพ้ืนที่พัฒนา

พิเศษเฉพาะ ตามนัยมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 และ
เสนอขอจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่พัฒนาเฉพาะกิจเมืองต้นแบบฯอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  
ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการตามที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบไม่เกิน 8 คน โดย
มอบหมายให้ ศอ.บต. ร่วมกับ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า  
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
15. เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้ 
  1. อนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้แก่ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน  
(สป.พน.) ตามมติคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่             
20 มีนาคม 2562 ตามที่ส านักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบาย
ก าลังคนภาครัฐเสนอ ส าหรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการดังกล่าว                 
ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงบประมาณ (สงป.)ก าหนด 
  2. ให้กระทรวงพลังงานด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารอัตราข้าราชการตั้งใหม่
ของส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 (เรื่อง รายงานผลการด าเนินการของ
คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการด้านก าลังคนภาครัฐ)  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ส านักงาน ก.พ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วม คปร. รายงานว่า 
  1. สป.พน. ได้เสนอขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในส านักงานพลังงานจังหวัดเพ่ือ
รองรับการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานให้เป็นไปตาม Roadmap การปฏิรูป 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และ 
แผนแม่บทด้านพลังงาน (พ.ศ. 2558 – 2579) จ านวน 115 อัตรา เพ่ือรองรับการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล
และยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับพลังงานในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจ าเป็นต้องมีบุคลากร
เพียงพอต่อการด าเนินการด้านพลังงานต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตาม
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ  การสนับสนุนและประเมินผลการพัฒนาพลังงานทดแทนตามแนว 
ประชารัฐ  การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน(อส.พน.) และการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานแก่
ประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติ  และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติก าลังคนของส านักงานพลังงานจังหวัด  
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ต่าง ๆ ที่ไม่มีต าแหน่งที่เป็นสายงานหลักและต าแหน่งที่เป็นสายงานสนับสนุนที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
ส านักงานพลังงานจังหวัด   
  2. คปร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติ
จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้แก่หน่วยงานข้างต้น  จ านวนรวมทั้งสิ้น 78 อัตรา โดยให้ก าหนดเงื่อนไขการ
ใช้ต าแหน่งดังกล่าว โดยไม่ให้น าต าแหน่งที่ได้รับการจัดสรรมายุบเลิกเพ่ือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งอ่ืนเป็น
ระดับที่สูงขึ้น  และโดยที่การอนุมัติจัดสรรอัตราก าลังตั้งใหม่ให้แก่ สป.พน. ดังกล่าวจะท าให้มีค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรเพ่ิมขึ้น (ประมาณการ) รวมทั้งสิ้น 17,021,160 บาทต่อปี ซึ่งส่วนราชการจะต้องด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สงป. ก าหนด โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
 

ส่วนราชการ ต าแหน่งที่ คปร. เห็นควรอนุมัติ ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เพิ่มขึ้น 
ต าแหน่งข้าราชการ จ านวน 

(อัตรา) 
ต่อเดือน 
(บาท) 

ต่อปี 
(บาท) 

กระทรวงพลังงาน 
(พน.) (สป.พน.)  

นักวิ ชาการพลั ง งาน
ร ะ ดั บ ป ฏิ บั ติ ก า ร /
ช านาญการ 

17 354,110 4,249,320 

วิศวกร  
ร ะ ดั บ ป ฏิ บั ติ ก า ร /
ช านาญการ 

22 458,260 5,499,120 

เจ้าพนักงานการเงิน
แ ล ะ บั ญ ชี ร ะ ดั บ
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

39 606,060 7,272,720 

รวม 78 1,418,430 17,021,160 
 
16. เรื่อง การขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมของบริษัท พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด  ผู้รับสัมปทานและ  
ผู้ด าเนินงานตามสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 2/2522/17 แปลงส ารวจบนบกหมายเลข E5 เฉพาะในพื้นที่
โคราช  และสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2524/19 แปลงส ารวจบนบกหมายเลข EU 1  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้บริษัท พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด และคณะ ต่อระยะเวลาผลิต
ปิโตรเลียมส าหรับ (1) สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2524/19 แปลงส ารวจบนบกหมายเลข EU1 ออกไปอีก 
10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2572 และ (2) สัมปทานปิโตรเ ลียมเลขที่ 
2/2522/17 แปลงส ารวจบนบกหมาย E5 เฉพาะในพื้นที่โคราช  ออกไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 
2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2574 โดยอาศัยความตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และให้ออกเป็นสัมปทานปิโตรเลียมเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 5) ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2524/19 
และสัมปทานปิโตรเลียมเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 2/2522/17 ตามแบบ ชธ/ป3/1 ที่
ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดแบบสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ. 2555 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ 
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สาระส าคัญของเรื่อง 
  กระทรวงพลังงานเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้บริษัท พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด และ
คณะ (ผู้รับสัมปทาน) ต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมสัมปทานโครงการแหล่งก๊าซสินภูฮ่อม ซึ่งประกอบด้วย           
2 สัมปทาน คือ (1) สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 2/2522/17 แปลงส ารวจบนบกหมายเลข E5 เฉพาะในพ้ืนที่โคราช  
และสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2524/19 แปลงส ารวจบนบกหมายเลข EU1  ออกไปอีก 10 ปี โดยมีรายละเอียด
สรุปได้ ดังนี้  
 
 

หัวข้อ สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 2/2522/17 สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2524/19 
แปลงส ารวจ             
ช่วงผลิต 

แปลงส ารวจบนบกหมายเลข E5 แปลงส ารวจบนบกหมายเลข EU1 

พ้ืนที่การผลิต           
(อยู่ในเขตจังหวัด
ขอนแก่น                  
และอุดรธานี) 

พ้ืนที่ผลิตปิโตรเลียมภูฮ่อม (บริเวณพ้ืนที่โคราช)  
จ านวน 39.31 ตารางกิโลเมตร 

2 พื้นที่ คือ พ้ืนที่ผลิตปิโตรเลียมภูฮ่อม 1 
จ านวน 1.96 ตารางกิโลเมตร และพ้ืนที่ผลิต
ปิโตรเลียมภูฮ่อม จ านวน 190.93 ตาราง
กิโลเมตร 

มูลค่าปิโตรเลียม  
ที่ผลิตได้ 

17,664 ล้านบาท (เฉพาะบริเวณพ้ืนที่โคราช) 
ตั้งแต่ปี 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2561 

70,656 ล้านบาท 
ตั้งแต่ปี 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2561 

ค่าภาคหลวงที่รัฐ
ได้รับ 

2,208 ล้านบาท 8,832 ล้านบาท 

ระยะเวลาการผลิต 
(ปัจจุบัน) 

ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2534 
ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 (30 ปี) 

ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2532 
ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 (30 ปี) 
 

ข้อเสนอขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมออกไปอีก 10 ปี (เสนอคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้) 
 

ระยะเวลาการผลิต 
(ใหม่)  

ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 
ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2574 

ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2562 
ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2572 

ปริมาณส ารอง
ปิโตรเลียม                
(ท่ีพิสูจน์แล้ว                
ณ สิ้นปี 2560) 

ก๊าซธรรมชาติ 114.27 พันล้านลูกบาศก์ฟุต และก๊าซธรรมชาติเหลว 0.38 ล้านบาร์เรล และหากมี
การลงทุนเพ่ือส ารวจและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  คาดว่าจะมีโอกาสพบทรัพยากรปิโตรเลียมเพ่ิมเติม 
ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติประมาณ 527 พันล้านลูกบาศก์ฟุต และก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณ  
1 ล้านบาร์เรล 

ผลตอบแทนที่รัฐจะ
ได้รับ 

1. ค่าภาคหลวงประมาณ 284 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  และภาษีเงินได้ปิโตรเลียมประมาณ 621  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ภายใต้สัมปทาน Thailand I)  
2. เงินผลประโยชน์ซึ่งผู้รับสัมปทานเสนอเพ่ิมเติมให้แก่รัฐ (ภายใต้สัมปทาน Thailand III)  
ประมาณ 74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ซึ่งประกอบด้วยเงินให้เปล่าในการลงนามสัมปทานต่อระยะเวลา
การผลิต  เงินให้ เปล่ าจากปริมาณการขายก๊ าซธรรมชาติสะสมหรือโบนัสการผลิต   
และค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาผลิต (จ่ายเป็นรายปี) 
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3. ข้อผูกพันการส ารวจที่ผู้รับสัมปทานเสนอว่าจะเจาะหลุมส ารวจหรือหลุมประเมินผลหรือหลุม
ผลิตจ านวน 2 หลุม ในแปลงส ารวจบนบกหมายเลข EU 1 (โดยมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ า 18 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ) 
4. การฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวงพลังงานเพ่ือเตรียมการส ารวจการรับช่วงต่อความเป็น 
ผู้ด าเนินงานภายใน 2 ปี ก่อนสิ้นระยะเวลาสัมปทาน 
5. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรื้อถอน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการรื้อ
ถอนและประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
ซึ่งเรื่องดังกล่าวกระทรวงพลังงานได้พิจารณาและตรวจสอบโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ

เป็นส าคัญแล้วพบว่า การต่อระยะเวลาผลิตส าหรับสัมปทานปิโตรเลียมแปลงนี้อยู่ภายใต้กติกาและเงื่อนไขที่
ใช้เป็นการทั่วไปในปัจจุบัน  และผู้รับสัมปทานรายนี้ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของสัมปทานและบทบัญญัติของ
กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม  รวมทั้งได้ตกลงในเรื่องข้อก าหนด  ข้อผูกพัน  และเงื่อนไขท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันอย่าง
ครบถ้วน  โดยผู้รับสัมปทานมีประสบการณ์ในพ้ืนที่ผลิต  และได้เสนอแผนการด าเนินงาน  แผนการลงทุน  และ
ผลประโยชน์พิเศษให้แก่รัฐอย่างเหมาะสม  และสอดคล้องกับศักยภาพของแปลงส ารวจ  คณะกรรมการ
ปิโตรเลียมพิจารณาแล้วเห็นควรให้บริษัท พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด และคณะ ต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม
สัมปทานโครงการแหล่งก๊าซสินภูฮ่อมทั้ง 2 สัมปทานข้างต้น   โดยให้ออกเป็นสัมปทานปิโตรเลียมเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 5) ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่1/2524/19 และสัมปทานปิโตรเลียมเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) ของสัมปทาน
ปิโตรเลียมเลขที่ 2/2522/17  
  ทั้งนี้  แหล่งผลิตปิโตรเลียมแปลงส ารวจบนบกหมายเลข E5 และแปลงส ารวจบนบกหมายเลข 
EU1 เป็นแหล่งผลิตปิโตรเลียมภายใต้โครงการแหล่งก๊าซสินภูฮ่อมที่มีความส าคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงของ
ระบบไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างมาก เนื่องจากก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จากแหล่งนี้จะถูกน าไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงหลักส าหรับผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าน้ าพองที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น 
 
17. เรื่อง  มาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมส าหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่ง
เป็นที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติดังนี้ 
  1. เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมส าหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณี
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง  ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
  2. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคาร
ที่อยู่อาศัย ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  กรณีห้องชุ ด ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นการเร่งด่วน  
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โดยให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการตรวจพิจารณาด้วย  แล้วด าเนินการต่อไป
ได ้
  3. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นส านักงานสภาพัฒนา            
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  พม. เสนอว่า 
  1. ปัจจุบันมีประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จ านวน 2.87 ล้านครัวเรือน (Percentile              
ที่ 41 ถึง 80) ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ดังนั้น เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
จ าเป็นต้องใช้มาตรการหลายด้านควบคู่กันไป ทั้งนโยบายด้านเศรษฐกิจและนโยบายที่ ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ โดย
นโยบายด้านเศรษฐกิจที่ได้ผลดีที่สุดคือ นโยบายการคลังซึ่งสามารถน ามาใช้ให้ได้ผลอย่างทันท่วงทีตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเจาะจงที่มีปัญหา ได้แก่ การลดภาระค่าธรรมเนียมส าหรับการจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมส าหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ และยังช่วยกระตุ้นตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยและ                       
ภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศได้อีกทางหนึ่ง     
  2. คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ (กอช.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่             
21 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการการคลังเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์โดยการก าหนดให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจดทะเบียนจ านองอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 0.01  ส าหรับผู้มีรายได้น้อยถึง             
ปานกลาง ทั้งนี้ ให้ศึกษาพิจารณาเพิ่มเติมและหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ 
  3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมส าหรับการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ราคาซื้อขายไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อหน่วย  โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง  
มีดังนี ้
   3.1 หลักการ : เพ่ือสนับสนุนประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคา 
ที่ไม่สูง  โดยการลดภาระให้กับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์  โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ไม่สามารถเข้าถึง
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 
   3.2 กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองใน
ราคาซื้อขายไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อหน่วย โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง     
   3.3 มาตรการ :  
    3.3.1 ลดค่าธรรมเนียมส าหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการท า
ธุรกรรมการซื้อที่ดินและอาคารที่อยู่อาศัย โดยให้ลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิมร้อยละ 
2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01  
    3.3.2 ลดค่าจดทะเบียนการจ านองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดจากเดิมร้อยละ 
1 ของมูลค่าท่ีจ านอง  เหลือร้อยละ 0.01  
    ทั้งนี้  ในส่วนของการเรียกเก็บค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีอากร ส าหรับการ
โอนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการนี้ ให้เรียกเก็บภาษีอากรตามอัตราปกติ 
   3.4 หลักเกณฑ์ : เป็นการจดทะเบียนซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยและการ
จ านองเพ่ือประกันหนี้กู้ยืมเงินเพ่ือซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย  แต่หาก
ราคาซื้อขายเกินกว่า 1 ล้านบาท จะไม่ได้รับสิทธิการลดค่าธรรมเนียมฯ  
    



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

เน้ือหา : รฐับาลไทย                                                                                วนัที ่7 พฤษภาคม 2562 

รวบรวม : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                             
27 

3.5 ประเภทท่ีอยู่อาศัย :  
    3.5.1 ที่ดินพร้อมอาคาร หรืออาคาร ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว  
บ้านแฝด บ้านแถว  
    3.5.2 ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย 
    3.5.3 ที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคาร  หรือห้องชุด ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยเก่า  
    อนึ่ง ถ้าเป็นการขายและจ านองที่ดินเปล่าจะไม่ได้รับการลดค่าธรรมเนียม 
   3.6 เงื่อนไขของมาตรการฯ :  
    3.6.1 มูลค่าจ านองเฉพาะวงเงินค่าที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ซึ่งเป็นที่อยู่
อาศัยไมเ่กิน 1 ล้านบาท ต่อหน่วย โดยผู้รับจ านอง (ผู้ให้กู้) ต้องเป็นสถาบันการเงินเท่านั้น 
    3.6.2 การจดทะเบียนการโอน และการจดจ านองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่
อาศัย  ต้องด าเนินการในคราวเดียวกัน 
   3.7 ระยะเวลาโครงการ : ระยะเวลา 1 ปี เริ่มต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย 
   3.8 วงเงินงบประมาณโครงการ : จ านวนรวม 1,700 ล้านบาท 
  4. มาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมส าหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมส าหรับผู้มีรายได้น้อย
ถึงปานกลางดังกล่าว  จะสร้างประโยชน์สาธารณะและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  ส่งผลดีในแต่ละ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
   4.1 ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง  การลดภาระและเพ่ิมก าลังซื้อให้กับ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้สามารถตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยได้เร็วขึ้น และสนับสนุน
ให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ยังไม่สามารถเข้าถึงกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับ
ราคาที่ไม่สูงนักได้ง่ายขึ้น  โดยจะมีครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถเข้าถึงกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย  
ประมาณ 58,340 ครัวเรือน คิดเป็นจ านวนประมาณ 175,020 ราย 
   4.2 ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์  สามารถช่วยลดอุปทานในตลาดอสังหาริมทรัพย์
ส าหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางในระดับราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท เนื่องจากยังมีอุปทานคงเหลือในตลาดอยู่
สูง  ในขณะที่ลูกค้ายังมีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยและมีความสามารถรับภาระในการผ่อนค่างวดได้ในระดั บที่สูง
เช่นเดียวกัน  แต่ไม่สามารถเข้าถึงกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยได้ อีกท้ังยังช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
มีเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่เพ่ิมขึ้น รวมไปถึงการสนับสนุน
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของรัฐ(โครงการบ้านล้านหลัง)  
   4.3 รัฐบาล เป็นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยการสร้าง 
อุปสงค์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรงจากรัฐบาล เพ่ือกระตุ้นการใช้จ่าย การจ้างงานและผลักดันให้ทุกภาคส่วน
น าทรัพยากรที่ยังใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่เต็มที่ออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น     
  สาระส าคัญของร่างประกาศ 
  1. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ เป็นที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคารที่อยู่อาศัย  
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  ก าหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจด
ทะเบียนการจ านองอสังหาริมทรัพย์อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวร้อยละ 0.01 
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(จากเดิมร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เหลือร้อยละ 0.01) ส าหรับกรณีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
ที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคารที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว โดยราคาซื้อขายไม่เ กิน  
1 ล้ านบาท และวง เ งิ นจ านอง   ไม่ เ กิ น   1 ล้ านบาท โดยให้ มีผลใช้บั งคับตั้ งแต่ วันประกาศ ใน 
ราชกิจจานุเบกษา ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563  2. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุด  ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด ก าหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนห้องชุดและค่าจดทะเบียนการจ านองห้องชุดอัน
เนื่องมาจากการจดทะเบียนการโอนห้องชุดดังกล่าวร้อยละ 0.01 (จากเดิมร้อยละ 1 ของมูลค่าที่จ านอง เหลือ
ร้อยละ 0.01) ส าหรับกรณีการโอนกรรมสิทธิ์และการจ านองห้ องชุดในอาคารชุด  โดยราคาซื้ อขาย  
ไม่เกิน 1 ล้านบาท และวงเงินจ านองไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
 
18. เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการอุทยานแห่งชาติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติต่อไป โดยให้รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส านักงาน ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการ
พิจารณาด าเนินการด้วย 
   สาระส าคัญของเรื่อง 
   1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) แจ้งว่า  
ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงพบความผิดปกติในการจัดเก็บเงินรายได้เพ่ือบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ซึ่งพบว่า 
กระบวนการจัดเก็บและการใช้จ่ายเงินรายได้ของอุทยานแห่งชาติมีช่องทางและความเสี่ยงในการทุจริ ตให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐแสวงหาประโยชน์ได้โดยมิชอบ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงได้
ศึกษาสาเหตุของปัญหาดังกล่าวและเสนอข้อเสนอแนะมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
อุทยานแห่งชาติ โดยข้อเสนอแนะมาตรการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) ด้านการจัดเก็บเงินรายได้เพ่ือ
บ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ (2) ด้านการพิจารณาและอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ 
และ (3) ด้านการบริหารจัดการ 
   2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) กระทรวงคมนาคม (คค.) 
กระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (ทส.) 
กระทรวงมหาดไทย (มท.) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ส านักงบประมาณ (สงป.) ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย 
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   ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการอุทยานแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรีตามความมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
   ด้านการจัดเก็บเงินรายได้เพื่อบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ  ให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ 
ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. จัดท าและพัฒนาระบบการจัดเก็บเงินค่าบริการและระบบการจองล่วงหน้าส าหรับบุคคลที่เข้า
ไปในเขตอุทยานแห่งชาติด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้บัตรเข้ารับบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E - Ticket) 
การซื้อบัตรล่วงหน้าแบบออนไลน์ เป็นต้น และจัดตั้งจุดจ าหน่ายบัตรค่าบริการที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการกับ
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประจ าจังหวัด 
เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter)  เป็นต้น พร้อมทั้งให้จัดท าและพัฒนาระบบการตรวจสอบและจัดเก็บ
ค่าบริการด้วย 
   2. จัดท าระบบการรายงานผลจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้า – ออกอุทยานแห่งชาติ แบบทันทีและ
ตลอดเวลา (Real Time) ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น  
   3. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงินรายได้ของอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งอย่างเข้มงวด หากพบการ
เปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติด าเนินการตรวจสอบเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงพร้อมรายงานต่อ
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเผยแพร่ผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้สาธารณชนรับทราบ 
   4. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและควบคุมการจัดเก็บเงินรายได้โดยให้
หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชน เป็นต้น 
และควรให้คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดเก็บเงินรายได้ด้วย 
   5. จัดท าข้อมูลขีดความสามารถในการรองรับได้ของแต่ละอุทยานแห่งชาติ (Carrying Capacity) 
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน แล้วน าข้อมูลมาจัดท าแผนการบริหารจัดการจ านวนนักท่องเที่ยวของ
อุทยานแห่งชาติ เพ่ือให้มีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และค านึงถึงผลกระทบโดยให้
มีการด าเนินการที่เร่งด่วน โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติที่มีความส าคัญและมีความเสี่ยงที่ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจะถูกท าลาย ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติ
อ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา และอุทยานแห่งชาติอ่ืน ๆ 
   6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบูรณาการน าแผนการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวของ
อุทยานแห่งชาติไปปฏิบัติ และร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวทราบ 
   7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าและพัฒนาระบบติดตามต าแหน่งเรือ (Vessel 
Monitoring System : VMS) และประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีท่าเทียบเรือเพ่ือประโยชน์ในการ
ควบคุมจ านวนเรือท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติ 
   • ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอง และอุทยานแห่งชาติทางเลือกให้กับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวทราบ 
เพ่ือให้เกิดการกระจายปริมาณนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ 
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   • ให้ ทส. กก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดเก็บเงินรายได้
ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
   ด้านการพิจารณาและอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ 
   • ประเด็นเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบ ารุงรักษาอุทยาน
แห่งชาติ ให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. ปรับปรุงระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเก็บรักษา การใช้
จ่ายเงินรายได้เพื่อบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ พ.ศ 2560 โดยให้องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้
จ่ายเงินรายได้เพ่ือบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติมีตัวแทนจากหน่วยงานภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง  ๆ ได้แก่ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม 
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่อนุมัติ
จากเงินรายได้เพื่อบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ และให้รายงานผลการตรวจสอบประจ าปีและรายงานการใช้
จ่ายเงินรายได้เพ่ือบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติต่อคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติพร้อมทั้งเปิดเผยรายงานดังกล่าว
ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น 
   • ประเด็นเกี่ยวกับการพิจารณาการใช้จ่ายเงินรายได้ ให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ด าเนินการ 
ดังนี้ 
   1. คณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติควรมีการ
พิจารณาแผนงาน/โครงการขอใช้เงินรายได้เพื่อบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติอย่างรอบคอบและพิจารณาถึง
ความซ้ าซ้อนกับงบประมาณท่ีตั้งไว้ในหน่วยงานภายในที่มีภารกิจเก่ียวข้องอยู่แล้ว 
   2. การพิจารณาแผนงาน/โครงการเพ่ือบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติควรผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติก่อน ยกเว้นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน
เท่านั้น 
   3. เห็นควรก าหนดกรอบการใช้ดุลพินิจของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ตามระเบียบกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเก็บ การรักษา การใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือบ ารุงรักษาอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ข้อ 13 วรรคสอง กรณีการอนุมัติโดยกรณีจ าเป็นเร่งด่วนให้มีหลักเกณฑ์และแนวทางที่มีความ
ชัดเจนว่าควรใช้ในเรื่องใดบ้าง รวมทั้งควรก าหนดวงเงินงบประมาณและระยะเวลาในการใช้ 
   4. แผนงาน/โครงการขอใช้เงินรายได้เพื่อบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติจากอุทยานแห่งชาติ               
ทุกโครงการควรผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติและให้คณะกรรมการดังกล่าวมี
ส่วนร่วมในการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรมด้วย 
   ด้านการบริหารจัดการ 
   • การบริหารงานบุคคล 
   1. ให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ก าหนดระบบการสรรหาและหลักเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติด้วยความโปร่งใส เป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล เช่น การจัดท า
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) เป็นต้น รวมทั้งมีระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ 
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   2. ให้ ทส. หารือร่วมกับกระทรวงการคลัง (กค.) จัดให้มี “ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
บ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่าไม้” โดยให้ระเบียบดังกล่าวมุ่ง
คุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติในภาคสนามทุกระดับ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานพิทักษ์ป่า 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมา ประกอบด้วย (1) บ าเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ 
เงินค่าตอบแทนพิเศษ การประกันชีวิต เป็นต้น และ (2) บ าเหน็จความชอบที่มิใช่ตัวเงิน ได้แก่ การยกย่องเชิดชู
เกียรติ การสงเคราะห์และช่วยเหลือทายาท เป็นต้น เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ และแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และลดโอกาสในการทุจริตด าเนินการ ดังนี้ 
   • การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. ให้ความส าคัญกับคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการฯ 
มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการพัฒนาและบริหารอุทยานแห่งชาติ   
เช่น การท าแผนแม่บทการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ การให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการต่าง ๆ ของ
อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 
   2. ให้มีการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติในทุกอุทยานแห่งชาติ   
โดยกระบวนการจัดท าแผนแม่บทดังกล่าวต้องใช้การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ 
ภาคประชาชน ภาคเอกชน เป็นต้น เพ่ือให้แผนแม่บทมีความครอบคลุมภารกิจส าคัญ มีทิศทาง เป้าประสงค์และ
ยุทธศาสตร์ตลอดจนปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จที่ชัดเจนและอุทยานแห่งชาติสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และใช้เป็นกรอบในการติดตามประเมินผลได้ 
 
19. เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ดังนี้ 
   1. รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup 
Ecosystem) และการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมระบบนิเวศของ
วิสาหกิจเริ่มต้นตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
   2. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของแหล่งเงินทุนของ
กองทุนพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาและส่งเสริม
วิสาหกิจเริ่มต้น ข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   3. มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจในการขับเคลื่อนการส่งเสริมระบบนิเวศของวิสาหกิจ
เริ่มต้นเร่งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว รวมทั้งให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและส านักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการลงทุนไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
   สาระส าคัญของเรื่อง 
   กค. รายงานว่า 
   1. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการ
ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่ มต้น (Startup Ecosystem) ร่วมกับ
ปลัดกระทรวงการคลั ง  และผู้ แทนจากหน่วยงานต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่  ส านักนายกรัฐมนตรี  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
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และนวัตกรรมแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเนื่องจากการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้นเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน กค. จึงได้น าเสนอแนวทางการ
ขับเคลื่อนให้มีระบบนิเวศท่ีส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    1.1 ก าหนดให้มีแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น ดังนี้ 
     1.1.1 ให้มีหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One – Stop Service : OSS) 
ส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้น เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นทั้งในและต่างประเทศ 
ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น (Idea Stage) จนถึงเริ่มการด าเนินธุรกิจ (Commercialization) โดยจะมีการบ่มเพาะ
วิสาหกิจเริ่มต้น (Incubate/Accelerate) จัดหาสถานที่ท างานร่วมกัน (Coworking Space) พร้อมเจ้าหน้าที่
ส่วนกลางเพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้บริการติดต่อประสานงานและรับผิดชอบ
การด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้นและเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจเริ่มต้นกับภาครัฐและเอกชน 
     1.1.2 ให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (กองทุนฯ)  
เพ่ือสนับสนุนด้านการเงินแก่วิสาหกิจเริ่มต้น และสนับสนุนค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการเบ็ดเสร็จข้างต้น (ตามข้อ 
1.1.1) โดยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงพัฒนาแนวคิด จนกระท่ังสามารถพัฒนาเป็นสินค้าและบริการที่จ าหน่ายได้ ซึ่งกองทุนฯ 
อาจให้ค่าตอบแทนแก่วิสาหกิจเริ่มต้นที่มีศักยภาพเป็นประจ าทุกเดือนในช่วงที่วิสาหกิจเริ่มต้นยังไม่มีรายได้ และ
เมื่อพร้อมที่จะจัดตั้งเป็นบริษัท กองทุนฯ จะเป็นผู้ลงทุนให้  ในขณะที่วิสาหกิจเริ่มต้นจะได้ความเป็นหุ้นส่วนโดยไม่
ต้องช าระค่าหุ้นตามสัดส่วนที่ตกลงกัน และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ให้ด้วย รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่
ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel Investor) หรือกิจการร่วมลงทุน (Venture Capital : VC) สามารถร่วมลงทุนกับ
กองทุนฯ ได้ ทั้งนี้การจัดตั้งกองทุนดังกล่าวอาจมีแหล่งเงินทุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและหากวิสาหกิจ
เริ่มต้นประสบความส าเร็จ กองทุนฯ ก็จะขายหุ้นให้แก่นักลงทุนที่สนใจผ่านช่องทางต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ 
ซึ่งจะท าให้มีเงินกลับเข้ามาในกองทุนฯ และจะได้น าไปสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นอ่ืนต่อไป ส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้นที่
ไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ หน่วยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวจะด าเนินการหาช่องทางให้ออกจากระบบโดยไม่มี
พันธะผูกพันหรือถ้าต้องการด าเนินธุรกิจต่อ ก็จะมีช่องทางการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐต่อไป 
    1.2 จากแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น (ตามข้อ 1.1)  
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนตามแนวทางดังกล่าว ดังนี้ 
 

ภารกิจ หน่วยงาน 
1. การจัดตั้งหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ส าหรับ
วิสาหกิจเริ่มต้น 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

2. การเสนอร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. .... โดยครอบคลุมเรื่อง
การก าหนดให้มีกลไกในการพิสูจน์นวัตกรรม (Regulatory 
Sandbox) เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ภายใต้

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
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สภาพแวดล้อมจริงเพ่ือก าหนดแนวทางการก ากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ 
3. การเสนอร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริม
วิสาหกิจเริ่มต้น พ.ศ. .... โดยครอบคลุมเรื่องการจัดตั้งหน่วย
บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และกองทุนพัฒนาและส่งเสริม
วิสาหกิจเริ่มต้น 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

4. การก าหนดรูปแบบกองทุนพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจ
เริ่มต้น เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับวิสาหกิจเริ่มต้นและเป็น
เงินทุนในการสร้างระบบนิเวศที่ส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้น 
 
รวมทั้งสนันสนุนนักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ
กิจการร่วมลงทุน 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง 
และส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

5. การแก้ไขพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายให้
ครอบคลุมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น เพ่ือให้สามารถใช้
เงินกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรม
เป้าหมายส าหรับพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นได้ 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

6. การเตรียม Platform เพ่ือรองรับวิสาหกิจเริ่มต้นที่ประสบ
ความส าเร็จ โดยจัดให้มี Trading Platform ระดมทุนส าหรับ
วิสาหกิจเริ่มต้นที่ออกแบบเพ่ือวิสาหกิจเริ่มต้นให้สามารถ
ระดมทุนได้ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7. การดูแลในกรณีวิสาหกิจเริ่มต้นไม่สามารถเติบโตต่อไปได้ 
หรือที่ไม่ประสบความส าเร็จปรับตัวเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมโดยได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน
ของรัฐในการให้สินเชื่อ 

สถาบันการเงินของรัฐ 

 
20. เรื่อง  โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา    
(กยศ.) ด าเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับปริญญาตรี และโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
ในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่มีเงื่อนไขพิเศษผ่อนปรนกว่าการด าเนินการให้กู้ยืมตามเงื่อนไขปกติของกยศ. 
เพ่ือสนับสนุนให้มีนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการในอุตสาหกรรมเป้าหมายมากขึ้น 
และหากในอนาคต กยศ. มีความจ าเป็นต้องขอรับงบประมาณให้ กยศ. ด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป  
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สาระส าคัญ 
                   กระทรวงการคลังเสนอโครงการฯ ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ทุนมนุษย์ในระดับปริญญาตรี และ 2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งคณะกรรมการ 
กยศ. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการฯ แล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                   1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับปริญญาตรี 
                             1.1 กลุ่มเป้าหมาย : นิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาหรือก าลังจะเข้า
ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน 
                             1.2 วิธีด าเนินการ : ผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่
ก าหนดจะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.5 และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 30 อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินไม่
สามารถส าเร็จการศึกษาหรือไม่ได้ส าเร็จการศึกษาตามสาขาที่ก าหนดไว้หรือผิดนัดช าระหนี้ จะไม่ได้รับส่วนลดเงิน
ต้น โดยจะต้องช าระหนี้ตามเงื่อนไขที ่กยศ. ก าหนด 
                                      ทั้งนี้ กยศ. จะพิจารณาก าหนดสถานศึกษาและสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยสามารถก าหนดหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
                             2. โครงการส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ในระดับอาชีวศึกษา 
                                      2.1 กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนอาชีวศึกษาที่ก าลังศึกษาหรือก าลังจะเข้าศึกษาใน
สาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
                                      2.2 วิธีการด าเนินการ : ผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อส าเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชาที่ก าหนดจะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.5 และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 50 กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินไม่
สามารถส าเร็จการศึกษาหรือไม่ได้ส าเร็จการศึกษาตามสาขาที่ก าหนดไว้หรือผิดนัดช าระหนี้ จะไม่ได้รับส่วนลดเงิน
ต้น โดยจะต้องช าระหนี้ตามเงื่อนไขที่ กยศ. ก าหนด 
                                                ทั้งนี้ กยศ. จะพิจารณาก าหนดสถานศึกษาและสาขาวิชาที่เป็นความ
ต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยสามารถก าหนดหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
                             3. ระยะเวลาด าเนินการ : ปีการศึกษา 2562 – 2566 (5 ปีการศึกษา) 
                             4. งบประมาณ : เนื่องจากในขณะนี้การด าเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ใน
ระดับปริญญาตรี และโครงการส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ในระดับอาชีวศึกษา จะยังไม่เกิดภาระต่องบประมาณ 
อย่างไรก็ดี หากในอนาคต กยศ. มีความจ าเป็นต้องขอรับงบประมาณ ขอให้ กยศ. ด าเนินการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
  
 21. เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่ของบริษัท มานะศิลา 2537 จ ากัด 
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี เพ่ือท าเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างและหินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพ่ืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ   
ตามค าขอประทานบัตรที่  3/2557 ของบริษัท มานะศิลา 2537 จ ากัด  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อ  
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 และผ่อนผันการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และ
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วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ  โดยให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
ด าเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตประทาน
บัตรต่อไป  
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่ม
น้ าชั้นที่ 1 บี เพ่ือท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างและหินอุตสาหกรรมชนิด
หินดินดานเพ่ืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ตามค าขอประทานบัตรที่ 3/2557 ของบริษัท มานะศิลา 2537 จ ากัด  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน 2532 และขอผ่อนผันการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
15 พฤษภาคม 2533 และวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ที่ก าหนดให้โครงการที่จะขออนุมัติผ่อนผันการใช้พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 
1 เพ่ือการท าเหมือง การต่ออายุประทานบัตรท าเหมืองแร่  และการต่ออายุการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ 
ป่าไม้จะต้องเป็นโครงการที่ด าเนินการในพ้ืนที่เดิมที่มีการท าเหมืองมาก่อน ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1  บี เพ่ือท าเหมืองแร่แล้ว กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่จะได้ด าเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อน
การพิจารณาอนุญาตประทานบัตรต่อไป ซึ่งพ้ืนที่ค าขอ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 176-3-61 ไร่ อยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี 
เป็นพื้นที่ป่าไม้ที่ได้ยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้แล้ว  และท่ีดินมีสิทธิครอบครอง น.ส.3 และ 
น.ส. 3 ก ของบริษัทฯ เอง โดยเป็นพ้ืนที่ประทานบัตรเดิมที่ 26188/15237 และพ้ืนที่มีใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
เพ่ือการเก็บขังมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่เดิมที่ 1/2552 ของผู้ขอเองบางส่วน  และขยายพ้ืนที่ค าขอประทาน
บัตรเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ที่ยังไม่เคยได้รับการอนุญาตประทานบัตรหรือใบอนุญาตฯ มาก่อนทางด้านทิศตะวันตกเฉียง
เหนือและทิศใต้ โดยพ้ืนที่ไม่เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ไม่เป็นพ้ืนที่ต้องห้ามส าหรับการท าเหมืองตาม
ระเบียบและกฎหมายของส่วนราชการต่าง ๆ การปิดประกาศการขอประทานบัตรไม่มีผู้ร้องเรียนคัดค้าน   
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหินตกได้แจ้งความเห็นชอบในการขอประทานบัตร  และคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่  ได้ให้ความเห็นชอบกับรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 
 
 

ต่างประเทศ 
 
22.  เรื่อง ปฏิญญาว่าด้วยการมาตรฐานที่ตระหนักถึงความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและการก าหนด
มาตรฐาน (Declaration on Gender Responsive Standards and Standards Development) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปฏิญญาว่าด้วยการมาตรฐานที่ตระหนักถึงความเสมอภาคระหว่างหญิง
ช า ยและกา ร ก า ห นด ม าตร ฐ าน  (Declaration on Gender Responsive Standards and Standards 
Development) พร้อมทั้งอนุมัติให้เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ลงนามในปฏิญญาฯ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ 
                   สาระส าคัญ ของปฏิญญาว่าด้วยการมาตรฐานที่ตระหนักถึงความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและ
การก าหนดมาตรฐาน (Declaration on Gender Responsive Standards and Standards Development)  
มีดังนี้ 
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                   1.  ยอมรับเป้ าหมายที่  5  การพัฒนาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals)  ของ
สหประชาชาติว่าเป็นวาระแห่งปี 2030 ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือความเสมอภาคหญิงชายและเสริมพลังศักยภาพแก่ผู้หญิง
และเด็ก มีการท างานผ่านองค์กรก าหนดมาตรฐานที่ผนวกเนื้อหาเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  
สร้างความสมดุลระหว่างหญิงชายในทุกระดับของโครงสร้าง รวมทั้งขยายความช านาญให้ครอบคลุมความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชาย 
                   2. หน่วยงานรับผิดชอบได้แก่ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติยุโรป (United 
Nations Economic Commission for Europe - UNECE) และส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม                   
                   3. เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการมาตรฐานที่ตระหนักถึงความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและการก าหนด
มาตรฐาน (Declaration on Gender Responsive Standards and Standards Development) 
                   4. ไม่มีข้อผูกพันด้านงบประมาณที่ใช้ส าหรับการด าเนินงานภายใต้ปฏิญญาฯ 
                  ทั้งนี ้พิธีลงนามจะมีข้ึนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
 
 

 แต่งตั้ง 
 
23. เรื่อง การปรับปรุงคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอการปรับปรุงองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง  
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ดังนี้  
 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 
องค์ประกอบ (เดิม) องค์ประกอบ (ใหม่) ต าแหน่ง 

1. รองนายกรัฐมนตรี  
ก ากับการบริหารราชการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา  

1. รองนายกรัฐมนตรี  
ก ากับการบริหารราชการกระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกีฬา  

ประธานกรรมการ 

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา  

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา  

รองประธานกรรมการ  

3. ปลัดกระทรวงการคลัง 3. ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ 
4. อัยการสูงสุด หรือผู้แทน  4. อัยการสูงสุด หรือผู้แทน  กรรมการ 
5. ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  5. อธิบดีอัยการ ส านักงานคดีแพ่ง  กรรมการ  
6. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  6. อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง  กรรมการ 
7. อธิบดีอัยการฝ่ายคดีแพ่ง  7. อธิบดีอัยการ ส านักงานคดี

ล้มละลาย  
กรรมการ (เพิ่มเติม)  

8. อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 8. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ  
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9. เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิค
แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (พล.ต. จารึก อารีราช
การัณย์) (ลาออก)  

9. ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  กรรมการและเลขาธิการ  

 
24. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการ  
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จ านวน 2 ราย ดังนี้  
   1. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ให้ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   2. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
   ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียน  
 
25. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ รวม 2 คน แทนผู้ที่ลาออก ดังนี้  
   1. นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์  ประธานกรรมการ  
   2. นายปรีชา ส่งวัฒนา     กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
26. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จ านวน 4 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ด ารงต าแหน่ง
จะครบวาระสองปี ดังนี้   
   1. นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล  
   2. นายอรุณ บุญชม  
   3. นายปริญญา ประหยัดทรัพย์  
   4. นายวิรุฬห์ พรพัฒน์กุล     
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป  
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27. เรื่อง การแต่งตั้งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  
ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
แต่งตั้งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ของส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ านวน 12 คน ดังนี้  
   1. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว        ประธานสภา  
   2. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา     กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ   
   3. นายคณิศ แสงสุพรรณ       กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ    
  4. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์      กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ    
   5. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล      กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ   
   6. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช      กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ    
   7. นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ      กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ    
   8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน    กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ    
   9. รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ      กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ   
   10. รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน      กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ    
   11. นางเสาวณยี์ ไทยรุ่งโรจน์      กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ    
   12. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ       กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ    
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
28. เรื่อง การแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ 
เป็นผู้อ านวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
29. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
จ านวน 5 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ด ารงต าแหน่งครบวาระสองปี ดังนี้  
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักดิ์ นวลแจ่ม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์   
   2. นายวิทัศน์ เตชะบุญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมสงเคราะห์  
   3. นางสาวศุภมาศ พยัฆวิเชียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน   
   4. นายพิทยา จินาวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
   5. นายชนะพล มหาวงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป  
 



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

เน้ือหา : รฐับาลไทย                                                                                วนัที ่7 พฤษภาคม 2562 

รวบรวม : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                             
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30. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมอบหมาย รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รักษาราชการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามที่ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ  
 
 
 

…………………………………………… 


