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  วันนี้ (14 มกราคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ห๎องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

กฎหมาย 
  1. เรื่อง รํางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วําด๎วยการลดอัตรา 
    รัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. (การคงอัตราภาษีเงินได๎นิติบุคคลของมูลนิธิ 
    หรือสมาคม)  
  2. เรื่อง  รํางระเบียบกระทรวงการตํางประเทศวําด๎วยการแตํงต้ังและการหน๎าท่ีของ 
    เจ๎าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์แหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ….  
  3. เรื่อง รํางกฎกระทรวงวําด๎วยการอนญุาตการประกอบธรุกิจหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี ..)  
    พ.ศ. …. 
  4.  เรื่อง รํางกฎกระทรวงก าหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต  
    และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. ….  
  5. เรื่อง  รํางกฎกระทรวงวําด๎วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคล 
    ท่ีได๎รับมอบหมายให๎ปฏิบัติการแทนเจ๎าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ….  
  

เศรษฐกิจ - สังคม 
  6. เรื่อง การก าหนดราคาอ๎อยขั้นต๎นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหนํายน้ าตาลทราย 
    ขั้นต๎น ฤดูการผลิตปี 2562/2563 
  7. เรื่อง การควบรวมกิจการของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท  
    โทรคมนาคมจ ากัด (มหาชน) 
  8. เรื่อง แผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดตํอหรือโรคระบาด  
    พ.ศ. 2562 – 2564 ตามพระราชบัญญัติโรคติดตํอ พ.ศ. 2558  
  9.  เรื่อง  การโอนกรรมสิทธิ์ในท่ีดินขององค์การอุตสาหกรรมห๎องเย็นเพื่อช าระหนี้ 
    ให๎กระทรวงการคลัง และการตัดหนี้ค๎างช าระคงเหลือเป็นหนี้สูญ  
  10. เรื่อง รายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล๎อม พ.ศ. 2562 
  11.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในหลักการการเข๎ารํวมการประมูลคล่ืนความถี่ของบริษัท กสท 
    โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
  12.  เรื่อง  ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
    ส าหรับรายการงบประมาณท่ีมีวงเงินต้ังแตํหนึ่งพันล๎านบาทขึ้นไป  
    (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
 

ตํางประเทศ 
  13. เรื่อง แนวทางการบริหารการน าเข๎าสินค๎าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญํ  
    หอมหัวใหญํและมันฝรั่ง ตามพันธกรณีความตกลงหุ๎นสํวนเศรษฐกิจท่ีใกล๎ชิดกัน 
    ยิ่งขึ้นไทย –นิวซีแลนด์ (TNZCEP) และพันธกรณีตามความตกลงการค๎าเสรี 
    ไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) 
  14. เรื่อง รํางบันทึกความรํวมมือด๎านข๎อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดระบบและการพ านัก 
    ของแรงงานท่ีทักษะเฉพาะ 
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  15.  เรื่อง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด๎านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 
    ครั้งท่ี 11  
  16. เรื่อง รํางความตกลง เลขท่ี 173/3/764 -1 วําด๎วยการรับก าลังพลของราชอาณาจักร 
    ไทย เข๎าศึกษาในสถาบันการศึกษาทหารของกระทรวงกลาโหมแหํงสหพันธรัฐ 
    รัสเซีย 
  17.   เรื่อง การแตํงต้ังคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการส าหรับการประชุม  
    สหประชาชาติวําด๎วยการปูองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา  
    สมัยท่ี 14 
  18.   เรื่อง   การประชุมระดับรัฐมนตรีทํองเท่ียวอาเซียน ครั้งท่ี 23 และการประชุมท่ีเกี่ยวข๎อง 
    ณ เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม 
  19.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบและอนุมัติให๎มีการรับรองเอกสารส าหรับการประชุม  
    Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) ครั้งท่ี 12 และการประชุม 
    Berlin Agriculture Minister’s Conference ครั้งท่ี 12 
 

แตํงต้ัง 
  20.  เรื่อง  การแตํงต้ังข๎าราชการพลเรือนสามัญให๎ด ารงต าแหนํงประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  21. เรื่อง  การแตํงต้ังข๎าราชการพลเรือนสามัญให๎ด ารงต าแหนํงประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (ส านักงบประมาณ)  
  22.  เรื่อง  การแตํงต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการจัดต้ังสถาบันไทยโคเซ็น  
  23.  เรื่อง  การแตํงต้ังกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก าหนดเปูาหมาย 
    และนโยบายก าลังคนภาครัฐ  
  24.  เรื่อง  การแตํงต้ังข๎าราชการพลเรือนสามัญให๎ด ารงต าแหนํงประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงพาณิชย์) 
  25.  เรื่อง  การแตํงต้ังข๎าราชการพลเรือนสามัญให๎ด ารงต าแหนํงประเภทบริหารระดับสูง  
    (ส านักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ)  
  26.  เรื่อง  การแตํงต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
    การเกษตร  
  27.  เรื่อง  แตํงต้ังกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย 
    และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังแหํงชาติ  
  28.  เรื่อง  การแตํงต้ังกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสํงเสริมการสอน 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนต าแหนํงท่ีวําง  
  29.  เรื่อง  การแตํงต้ังกรรมการในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม แทนกรรมการเดิม 
    ท่ีพ๎นจากต าแหนํง และแตํงต้ังเพิ่มเติม 
 
   

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. …. (การคงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของมูลนิธิหรือสมาคม)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรํางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วําด๎วย
การลดอัตรารัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. (การคงอัตราภาษีเงินได๎นิติบุคคลของมูลนิธิหรือสมาคม) ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให๎สํงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล๎วด าเนินการตํอไปได๎ 
และให๎กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการตํอไป   
  กค. เสนอวํา  
  1. โดยท่ีมูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซึ่งมีรายได๎อันมิใชํคําลงทะเบียนหรือคําบ ารุงท่ีได๎รับจาก
สมาชิก หรือเงิน หรือทรัพย์สินท่ีได๎รับจากการรับบริจาค หรือจากการให๎โดยเสนํหาตามมาตรา 65 ทวิ (13) แหํง
ประมวลรัษฎากร แตํไมํรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมท่ีเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แหํง
ประมวลรัษฎากร มีหน๎าท่ีต๎องเสียภาษีเงินได๎นิติบุคคลในอัตราร๎อยละ 10 ของรายได๎กํอนหักรายจํายใด ๆ ตาม (จ) 
ของ (2) แหํงบัญชีอัตราภาษีเงินได๎ท๎ายหมวด 3 ในลักษณะ 2 ของประมวลรัษฎากร ตํอมาได๎ลดอัตราภาษีส าหรับ
รายได๎ของมูลนิธิหรือสมาคมดังกลําว เฉพาะสํวนท่ีเป็นเงินได๎พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แหํงประมวลรัษฎากร 
จากเดิมในอัตราร๎อยละ 10 ของรายได๎กํอนหักรายจํายใด ๆ เหลืออัตราร๎อยละ 2 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วําด๎วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับท่ี 250) พ.ศ. 2535 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มใน
หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นต๎นไป   
   2. ตํอมาได๎มีการตราพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 52) พ.ศ. 2562 เพื่อ
ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได๎นิติบุคคล โดยมาตรา 11 และมาตรา 12 ได๎บัญญัติให๎บัญชีอัตราภาษีเงินได๎นิติบุคคล
ของมูลนิธิหรือสมาคมอัตราร๎อยละ 10 ของรายได๎กํอนหักรายจํายใด ๆ ตาม (จ) ของ (2) แหํงบัญชีอัตราภาษีเงินได๎
ท๎ายหมวด 3 ในลักษณะ 2 ของประมวลรัษฎากร ไปบัญญัติไว๎ในมาตรา 67 ท้ังนี้ ตามมาตรา 11 และมาตรา 12 แหํง
พระราชบัญญัติดังกลําว จึงท าให๎การลดอัตราภาษีเงินได๎นิติบุคคลของมูลนิธิหรือสมาคมตามพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วําด๎วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับท่ี 250) พ.ศ. 2535 ไมํมีผลใช๎บังคับอีกตํอไป และ
สํงผลให๎มูลนิธิหรือสมาคมต๎องเสียภาษีเงินได๎นิติบุคคลส าหรับเงินได๎พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แหํงประมวล
รัษฎากร ในอัตราร๎อยละ 10 ของรายได๎กํอนหักรายจํายใด ๆ ตามพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับท่ี 52) พ.ศ. 2562 ต้ังแตํวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 เป็นต๎นไป ซึ่ง กค. พิจารณาแล๎วเห็นวํา เพื่อให๎มูลนิธิหรือ
สมาคมเสียภาษีเงินได๎ดังกลําวในอัตราร๎อยละ 2 เชํนเดิม อันเป็นมาตรการตํอเนื่องมาต้ังแตํปี 2535 จึงได๎ยกรํางพระ
ราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วําด๎วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. (การคงอัตราภาษี
เงินได๎นิติบุคคลของมูลนิธิหรือสมาคม) ขึ้น ท้ังนี้ การลดอัตราภาษีให๎แกํมูลนิธิหรือสมาคมดังกลําวให๎มีผลใช๎บังคับ
ต้ังแตํวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 เป็นต๎นไป เพื่อให๎การลดอัตราภาษีเงินได๎ดังกลําวมีความตํอเนื่องกัน   
  3. การก าหนดให๎มูลนิธิหรือสมาคมยังคงเสียภาษีเงินได๎นิติบุคคลในอัตราร๎อยละ 2 ของรายได๎กํอน
หักรายจํายใด ๆ เป็นมาตรการถาวรท่ีตํอเนื่องต้ังแตํรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2535 จึงไมํ
สํงผลกระทบตํอรายได๎ของรัฐตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แหํงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 แตํอยํางใด อยํางไรก็ตาม การด าเนินการดังกลําวเป็นการสร๎างความเช่ือมั่นในการด าเนินงานเพื่อการกุศล
สาธารณะให๎มีความตํอเนื่องเป็นรูปธรรม และเป็นการสนับสนุนให๎การชํวยเหลือผ๎ูยากไร๎ ผ๎ูพิการ ผ๎ูถูกทอดท้ิง 
ผ๎ูด๎อยโอกาส และผ๎ูประสบภัยให๎เป็นไปอยํางมีคุณภาพอันจะชํวยลดความเหล่ือมล้ าในสังคม   
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  เป็นการก าหนดให๎ลดอัตราภาษีเงินได๎นิติบุคคลของมูลนิธิหรือสมาคมเหลืออัตราร๎อยละ 2 ของ
รายได๎กํอนหักรายจํายใด ๆ ท้ังนี้ เฉพาะรายได๎สํวนท่ีเป็นเงินได๎พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แหํงประมวลรัษฎากร 
และให๎มีผลใช๎บังคับต้ังแตํวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 เป็นต๎นไป  
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2. เร่ือง ร่างระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการแต่งต้ังและการหน้าที่ของเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรํางระเบียบกระทรวงการตํางประเทศวําด๎วยการแตํงต้ังและการหน๎าท่ี
ของเจ๎าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์แหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงการตํางประเทศ (กต.) เสนอ สรุป
สาระส าคัญได๎ ดังนี้   
  กต. เสนอวํา    
   1. เจ๎าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการทูตสากลท่ีหลายประเทศใช๎ในการ
ขับเคล่ือนงานด๎านการตํางประเทศ ซึ่งเมื่อบริบทการตํางประเทศและสถานะของไทยในเวทีโลกเปล่ียนแปลงไป จึง
จ าเป็นต๎องมีการปฏิรูปการด าเนินงานของเจ๎าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิให๎สามารถตอบสนองการด าเนินนโยบายการ
ตํางประเทศในเชิงรุก เป็นเอกภาพ และมีบูรณาการกับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องภายใต๎ทีมประเทศไทย และในปัจจุบันได๎
มีระเบียบกระทรวงการตํางประเทศวําด๎วยการแตํงต้ังและการหน๎าท่ีของพนักงานฝุายกงสุลกิตติมศักด์ิแหํง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2536 ใช๎บังคับ ซึ่งเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแตํงต้ังพนักงานฝุาย
กงสุลกิตติมศักดิ์ และหน๎าท่ีของพนักงานฝุายกงสุลกิตติมศักดิ์ดังกลําว   
  2. เนื่องจากสภาพการณ์ปัจจุบันด๎านการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจของโลกมีการเปล่ียนแปลง
ไป และเพื่อเป็นพื้นฐานรองรับการด าเนินการปฏิรูปการด าเนินงานของเจ๎าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิในมิติอื่น ๆ 
รวมท้ังเพื่อให๎การแตํงต้ังและการหน๎าท่ีของเจ๎าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิเหมาะสมและสอดคล๎องกับบทบาทและ
หน๎าท่ีและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงเห็นควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการตํางประเทศตามข๎อ 1. ซึ่งเป็นการปรับปรุง
ในสาระส าคัญเกี่ยวกับการแตํงต้ัง วาระการด ารงต าแหนํง หน๎าท่ี และการส้ินสุดหน๎าท่ีของเจ๎าพนักงานกงสุล
กิตติมศักดิ์ ตลอดจนคําตอบแทนส าหรับเจ๎าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์ ดังนี้   
   2.1 ก าหนดกลไกการท างานในการแตํง ต้ังเจ๎าพนักงานกงสุลกิ ติมศักด์ิ  โดยให๎มี 
“คณะกรรมการเสนอรายช่ือและประเมินผลเจ๎าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์แหํงราชอาณาจักรไทยประจ าตํางประเทศ” 
ซึ่งแตํงต้ังโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญํ มีอ านาจหน๎าท่ีสรรหา ตรวจสอบคุณสมบัติ เสนอรายช่ือ
บุคคลและประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานของกงสุลใหญํ กิตติมศักด์ิหรือกงสุลกิตติมศักด์ิ และให๎มี 
“คณะกรรมการพิจารณาการแตํงต้ังการด ารงต าแหนํง และการถอดถอนจากต าแหนํงหน๎าท่ีของเจ๎าพนักงานกงสุล
กิตติมศักดิ์แหํงราชอาณาจักรไทยประจ าตํางประเทศ” ซึ่งแตํงต้ังโดย กต. มีอ านาจหน๎าท่ีพิจารณาการแตํงต้ัง การตํอ
อายุวาระการด ารงต าแหนํง การส้ินสุดหน๎าท่ี การถอดถอน และการพิจารณาผลการประเมิน และรายงานผล
ปฏิบัติงานประจ าปีของกงสุลใหญํกิตติมศักดิ์หรือกงสุลกิตติมศักดิ์  
   2.2 ก าหนดให๎ในการแตํงต้ังและการตํออายุกงสุลใหญํกิตติมศักด์ิหรือกงสุลกิตติมศักด์ิ ให๎
คณะกรรมการพิจารณาการแตํงต้ังฯ พิจารณาข๎อเสนอของคณะกรรมการเสนอรายช่ือฯ อาทิ การด ารงต าแหํงหัวหน๎า
สถานท าการทางกงสุลเป็นครั้งแรก ให๎ได๎รับการแตํงต้ังเป็นกงสุลกิตติมศักด์ิเทํานั้น ส าหรับการเล่ือนฐานะหัวหน๎า
สถานท าการทางกงสุลจากกงสุลกิตติมศักด์ิเป็นกงสุลใหญํกิตติมศักด์ิให๎ค านึงถึงผลการด าเนินงาน ระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหนํง ความอาวุโส ความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึ้น และการขยายเขตกงสุล เป็นต๎น   
   2.3 ก าหนดหลักเกณฑ์ในการน าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยกรณี (ก) การแตํงต้ังและ
เล่ือนฐานะหัวหน๎าสถานท าการทางกงสุลให๎เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให๎ความเห็นชอบ เพื่อด าเนินการออกสัญญาบัตร
ตราต้ังตํอไป และ (ข) การส้ินสุดหน๎าท่ีของเจ๎าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิโดยการถอดถอนให๎เสนอมติถอดถอนเพื่อ
คณะรัฐมนตรีให๎ความเห็นชอบกํอนมีหนังสือแจ๎ง กต. ของรัฐผ๎ูรับ   
   2.4 ก าหนดหน๎าท่ีของเจ๎าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์ในการปกปูองและสํงเสริมผลประโยชน์
ของประเทศไทยและหน๎าท่ีในการค๎ุมครองบุคคลสัญชาติไทย   
   2.5 ก าหนดให๎เจ๎าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์ไมํมีสิทธิได๎รับเงินเดือน บ าเหน็จ บ านาญ สิทธิ
เรียกร๎องคําทดแทนหรือคําตอบแทนในรูปแบบอื่นใดจาก กต. สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญํในระหวําง
การด ารงต าแหนํงหรือภายหลังส้ินสุดวาระการด ารงต าแหนํง   
   2.6 รํางระเบียบกระทรวงฯ ฉบับใหมํนี้ให๎ใช๎บังคับเมื่อพ๎นก าหนด 60 วัน นับแตํวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป ยกเว๎นสํวนท่ีเกี่ยวข๎องกับการห๎ามปฏิบัติหน๎าท่ีในฐานะนายทะเบียนและการตรวจลง
ตรา ให๎ใช๎บังคับเมื่อพ๎นก าหนด 365 วันนับต้ังแตํวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป เพื่อให๎มีเวลาเพียงพอ
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ส าหรับการด าเนินมาตรการรองรับผลกระทบจากการยกเลิกอ านาจการตรวจลงตราและการกระท านิติกรณ์ของสถาน
กงสุลใหญํกิตติมศักดิ์และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ท้ังในมิติการให๎บริการและด๎านอ านวยการ    
   3. การปรับปรุงระเบียบนี้เป็นสํวนหนึ่งของการด าเนินการปฏิรูประบบกงสุลกิตติมศักด์ิไทยใน
ตํางประเทศท่ี กต. อยูํในระหวํางด าเนินการ และยังเป็นรํางระเบียบท่ีมีความเกี่ยวข๎องกับความสัมพันธ์ระหวําง
ประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐบาลไทย กต. จึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ  
 
3. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรํางกฎกระทรวงวําด๎วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให๎สํงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล๎ว
ด าเนินการตํอไปได๎ และให๎กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติไป
พิจารณาด าเนินการตํอไปด๎วย   
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
    1. ก าหนดเพิ่มประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 2 ประเภทคือ ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนสํวนบุคคล   
ล าดับ ใบอนุญาตตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาต

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551ฯ 
ใบอนุญาตตามร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาต
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก  
2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ  ข  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ  ข  
3. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ  ค  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ  ค   
4. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ  ง  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ  ง   
5. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ

เป็นท่ีปรึกษาการลงทุน   
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ    

6. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
กิจการการยืมและให๎ยืมหลักทรัพย์   

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็น
ท่ีปรึกษาการลงทุน   

7. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จัดการเงินรํวมลงทุน   

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการ
การยืมและให๎ยืมหลักทรัพย์   

8.  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัด
การเงินรํวมลงทุน   

9.  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล   

  2. ก าหนดเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตส าหรับใบ จ และใบ PE ท่ีช าระแกํ
ส านักงาน ก.ล.ต. ดังนี้   
   2.1 คําพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตส าหรับใบ จ และใบ PE คิดในอัตรา 3 หมื่นบาทตํอ
ใบอนุญาต ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับใบอนุญาตประเภทอื่น   
   2.2 คําธรรมเนียมใบอนุญาต   
    2.2.1 คําธรรมเนียมใบอนุญาตส าหรับใบ จ คิดในอัตรา 5 ล๎านบาท โดยหากตํอไป
ผ๎ูท่ีได๎รับใบ จ จะขอใบอนุญาตเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก (ใบ ก) จะต๎องช าระคําธรรมเนียม
ใบอนุญาต 15 ล๎านบาท    
    2.2.2 คําธรรมเนียมใบอนุญาตส าหรับใบ PF คิดในอัตรา 1 ล๎านบาท   
  3. แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีเป็นธนาคารพาณิชย์ 
บริษัทประกันชีวิต หรือสถาบันการเงินอื่นตามท่ีคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด 
ต๎องแสดงได๎วําหนํวยงานท่ีก ากับดูแลยินยอมให๎ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทท่ีขอรับใบอนุญาต   
  4. แก้ไขเพิ่มเติมการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เดิม โดยให๎ด าเนินการดังนี้   
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   4.1 กรณีท่ีเป็นการขอรับใบ ก ให๎ผ๎ูขอรับใบอนุญาตคืนใบ จ  
   4.2 กรณีท่ีเป็นการขอรับใบ จ ให๎ผ๎ูขอรับใบอนุญาตคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน และหรือกิจการการยืมและให๎ยืมหลักทรัพย์   
  5. แก้ไขเพิ่มเติมอ านาจของหนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบผู้ขอรับใบอนุญาตให้รองรับ
การเข้าถึงด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใดได้  
 
4. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีของ
ทางราชการ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรํางกฎกระทรวงก าหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต 
และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให๎สํงส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให๎พิจารณาในประเด็นความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แล๎วด าเนินการตํอไปได๎   
  ท้ังนี้ รํางกฎกระทรวงท่ีกระทรวงการคลังเสนอ เป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงก าหนดชนิดและ
ลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. 2560 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม 
โดยปรับปรุงลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตส าหรับสินค๎าเครื่องด่ืม สินค๎าสุรา และสินค๎ายาสูบ เพื่อให๎การบริหาร
จัดการแสตมป์สรรพสามิตเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด๎านการตรวจสอบและการปราบปราม รวมท้ังเพื่อให๎มี
ความยืดหยุํน มีความเหมาะสม และมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น   
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ก าหนดให๎แสตมป์เครื่องด่ืมส าหรับเครื่องด่ืมท่ีผลิตในราชอาณาจักร ซึ่งทางชายด๎านขวามี
ตัวอักษรและเลขระบุชนิดแสตมป์ “พิเศษ-04 ก” “พิเศษ-05” “พิเศษ-05 ก” และแสตมป์สุราปรุงพิเศษมาใช๎ปิดบน
ซองยาสูบชนิดอื่นท่ีผลิตในราชอาณาจักรนอกจากบุหรี่ซิกาแรตขนาดบรรจุต่ ากวํา 20 กรัม    
   2. ก าหนดลักษณะของแสตมป์สุราส าหรับสุราท่ีผลิตในราชอาณาจักร ให๎มีสีแสตมป์ท่ีแตกตํางกัน 
รวมทั้งก าหนดให๎มีข๎อมูลขนาดภาชนะและดีกรีปรากฏบนดวงแสตมป์   
  3. ก าหนดลักษณะแสตมป์สรรพสามิต ให๎สามารถท าด๎วยทั้งกระดาษสีขาว หรือกระดาษสีขาวและมี
กระดาษแผํนหลังเป็นแบบกลาสซีน หรือวัตถุอื่นที่ใช๎แทนกระดาษ    
  4. เปล่ียนขนาดแสตมป์ยาสูบส าหรับยาสูบชนิดอื่นท่ีผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรต 
ขนาดบรรจุต่ ากวํา 20 กรัม และขนาดบรรจุต้ังแตํ 20 กรัมขึ้นไป จากเดิมท่ีมีขนาด 1.5 x 4.8 เซนติเมตร เป็นขนาด 
1.5 x 7.2 เซนติเมตร    
  5. ปรับปรุงลักษณะแสตมป์เครื่องด่ืมส าหรับเครื่องด่ืมท่ีน าเข๎ามาในราชอาณาจักรให๎เกิดความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น   
 
5. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรํางกฎกระทรวงวําด๎วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของ
บุคคลท่ีได๎รับมอบหมายให๎ปฏิบัติการแทนเจ๎าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. …. ท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล๎ว ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให๎ด าเนินการตํอไปได๎  
  ท้ังนี้ รํางกฎกระทรวงท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ คณะรัฐมนตรีได๎มีมติอนุมัติหลักการและส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล๎ว เป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงวําด๎วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขของบุคคลท่ีได๎รับมอบหมายให๎ปฏิบัติการแทนเจ๎าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2551 ให๎สอดคล๎องกับประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพํง (ฉบับท่ี 30) พ.ศ. 2560 เพื่อให๎การบังคับคดีของบุคคลท่ีได๎รับมอบหมายให๎ปฏิบัติการแทนเจ๎าพนักงานบังคับคดี
มีความรวดเร็ว โปรํงใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. ก าหนดคุณสมบัติของผ๎ูรับมอบหมาย (บุคคลท่ีได๎รับมอบหมายจากเจ๎าพนักงานบังคับคดีให๎
ปฏิบัติการแทนเจ๎าพนักงานบังคับคดี) ให๎ครอบคลุมถึงนิติบุคคล จากเดิมท่ีก าหนดให๎เฉพาะบุคคลธรรมดา    
   2. ก าหนดกิจการท่ีจะมอบหมายให๎บุคคลปฏิบัติการแทนเจ๎าพนักงานบังคับคดีได๎ใน 3 เรื่อง ดังนี้   
   2.1 การประเมินราคาทรัพย์สิน    
   2.2 การขายทอดตลาดทรัพย์สิน   
   2.3 การจัดท าบัญชีรับจํายเงินให๎แกํผ๎ูมีสํวนได๎  
  3. ก าหนดห๎ามบุคคลดังตํอไปนี้จะปฏิบัติการเป็นผ๎ูรับมอบหมาย ตามข๎อ 2. ไมํได๎  
   3.1 เป็นผ๎ูมีผลประโยชน์ได๎เสียเกี่ยวข๎องอยูํในคดีนั้น   
   3.2 เป็นคํูหมั้นหรือคํูสมรสของคํูความฝุายใดฝุายหนึ่ง   
   3.3 เป็นญาติของคํูความฝุายหนึ่ง ฝุายใด คือ เป็นบุพการีหรือผ๎ูสืบสันดานไมํวําช้ันใด ๆ 
หรือเป็นพี่น๎องหรือลูกพี่ลูกน๎องนับได๎เพียงในสามช้ัน หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแตํงงานนับได๎เพียงสองช้ัน   
        ฯลฯ   
  4. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการวางและคืนหลักประกันของผ๎ูรับมอบหมาย โดยเพิ่มประเภทของ
หลักประกันท่ีผ๎ูรับมอบหมายสามารถวางตํอกรมบังคับคดีได๎ให๎ครอบคลุมถึงสมุดเงินฝากประจ าธนาคาร สลากเพื่อ
การออมทรัพย์ และพันธบัตรรัฐบาล    
  5. ก าหนดหน๎าท่ีของผ๎ูรับมอบหมาย โดยมีหน๎าท่ีต๎องปฏิบัติตามกฎหมายและข๎อบังคับกรมบังคับคดี
วําด๎วยจรรยาบรรณของเจ๎าพนักงานบังคับคดีและเจ๎าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี พ.ศ. 2558 ด๎วย   
  6. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเพิกถอนช่ือผ๎ูรับมอบหมาย  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
6. เร่ือง การก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 
2562/2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอการก าหนดราคาอ้อยขั้นต้น 
ฤดูการผลิตปี 2562/2563 ในอัตรา 750.00 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส. หรือเทํากับร๎อย
ละ 97.91 ของประมาณการราคาอ๎อยเฉล่ียท่ัวประเทศ 766.01 บาทตํอตันอ๎อย และก าหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคา
อ้อยเท่ากับ 45.00 บาท ตํอ 1 หนํวย ซี.ซี.เอส. ผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิต
ปี 2562/2563 เทํากับ 321.43 บาทต่อตันอ้อย  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  1. กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดราคาอ้อย
ขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2562/2563 เพื่อให๎โรงงานน้ าตาล
ช าระเงินคําอ๎อยให๎กับชาวไรํอ๎อยไปกํอน เพื่อให๎ชาวไรํอ๎อยน าไปใช๎หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจและสร๎างรายได๎ ซึ่ง
ยังไมํใชํราคาอ๎อยและผลตอบแทนการผลิตและจ าหนํายน้ าตาลทรายฤดูการผลิตปี 2562/2563 ท่ีชาวไรํอ๎อยและ
โรงงานจะได๎รับจริง โดยท่ีผํานมาคณะรัฐมนตรีได๎เคยมีมติก าหนดราคาและผลตอบแทนการผลิตและจ าหนํายน้ าตาล
ทรายข้ันต๎น ในฤดูการผลิตปี 2554/2555 ถึงปี 2561/2562 มาเป็นล าดับ 
  2. กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานวําได๎ด าเนินการตามพระราชบัญญัติอ๎อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 
2527 ครบถ๎วนแล๎ว โดยคณะกรรมการบริหารได๎จัดท าประมาณการรายได๎จากการจ าหนํายน้ าตาลทรายท่ีจะผลิตใน
ฤดูการผลิตปี 2562/2563 เพื่อก าหนดราคาอ๎อยขั้นต๎นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหนํายน้ าตาลทรายขั้นต๎น 
และมีมติในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ก าหนดราคาอ๎อยขั้นต๎นและผลตอบแทนการ
ผลิตและจ าหนํายน้ าตาลทรายขั้นต๎น ฤดูการผลิตปี 2562/2563 (ตามมาตรา 49) และได๎จัดให๎มีการประชุม ผ๎ูแทน
สถาบันชาวไรํอ๎อยและผ๎ูแทนสมาคมโรงงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข๎อคัดค๎าน (ตามมาตรา 50) เมื่อวันท่ี 6 
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ธันวาคม 2562 ซึ่งสถาบันชาวไรํอ๎อยมีข๎อคัดค๎าน คณะกรรมการบริหารในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2562 เมื่อวันท่ี 6 
ธันวาคม 2562 จึงได๎พิจารณาการก าหนดราคาอ๎อยขั้นต๎นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหนํายน้ าตาลทรายขั้นต๎น 
ฤดูการผลิตปี 2562/2563 อีกครั้ง และได๎มีมติก าหนดราคาอ๎อยขั้นต๎นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหนํายน้ าตาล
ทรายขั้นต๎น ฤดูการผลิตปี 2562/2563 ท่ีได๎ปรับปรุงใหมํ แล๎วน าเสนอคณะกรรมการอ๎อยและน้ าตาลทราย ซึ่ง
คณะกรรมการอ๎อยและน้ าตาลทรายในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2562 เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 ได๎มีมติเห็นชอบ
องค์ประกอบการค านวณราคาอ๎อยขั้นต๎นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหนํายน้ าตาลทรายขั้นต๎น ฤดูการผลิตปี 
2562/2563 และก าหนดราคาอ๎อยขั้นต๎นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหนํายน้ าตาลทรายขั้นต๎น ต ามท่ี
คณะกรรมการบริหารเสนอ (ตามมาตรา 51) แล๎วให๎น าเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตํอไป (ตามมาตรา 52) 
 
7. เร่ือง การควบรวมกิจการของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบให๎บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) (บมจ.กสท) ควบรวมกิจการเป็นบริษัทเดียวตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และท่ีแก๎ไข
เพิ่มเติม โดยให๎บริษัทท่ีต้ังใหมํใช๎ช่ือ “บริษัท โทรคมนาคมแหํงชาติ (National Telecom: NT Co.)” (บริษัท NT) 
และมีกระทรวงการคลัง (กค.) ถือห๎ุนท้ังหมด 
  2. ให๎บริษัท NT ได๎รับการยกเว๎นไมํต๎องปฏิบัติตามค าส่ัง ระเบียบ ข๎อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ี
ใช๎กับรัฐวิสาหกิจท่ัวไปมาใช๎บังคับในหลักการเดียวกันกับท่ี บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท ได๎รับเมื่อแปลงสภาพเป็น
บริษัทจ ากัด ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 
  3. ประเด็นท่ีเกี่ยวกับเงินเดือนคําจ๎าง คําตอบแทนและสวัสดิการตําง ๆ มาก าหนดขอบเขตสภาพ
การจ๎าง ให๎ด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องตํอไป 
  4. ประเด็นให๎บริษัท NT สามารถจัดซื้อจัดจ๎างในลักษณะการจัดซื้อจัดจ๎างระหวํางภาครัฐ (G2G) ให๎
ด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องตํอไป 
  5. เพื่อเป็นการสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัท NT ให๎ ดศ. พิจารณาน าเสนอคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติพิจารณาความเหมาะสมในประเด็นการก าหนดให๎บริษัท NT เป็นผ๎ูสนับสนุน
นโยบายของรัฐในการจัดท าโครงสร๎างพื้นฐานด๎านดิจิทัลและความมั่นคง รวมท้ังบริการเพื่อสังคมอยํางท่ัวถึงและเทํา
เทียม โดยให๎รัฐสนับสนุนคล่ืนความถ่ีท่ีเหมาะสมในการท าภารกิจดังกลําว   
  6. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2560  และให๎ยุบเลิก บริษัท โครงขําย        
บรอดแบนด์แหํงชาติ จ ากัด (บริษัท NBN) และบริษัทโครงขํายระหวํางประเทศและศูนย์ข๎อมูลอินเทอร์เน็ต จ ากัด 
(บริษัท NGDC) โดยให๎ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท รับพนักงานท่ีลาออกไปท างานท่ีบริษัท NBN และบริษัท NGDC 
ให๎กลับเข๎าท างานใน บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท ในระดับเดิม และได๎สิทธิประโยชน์เทําท่ีได๎อยูํเดิมในวันท่ีลาออกไป
อยูํบริษัท NBN และบริษัท NGDC และให๎นับอายุงานตํอเนื่อง 
  7. เห็นชอบหลักการและแนวทางการถือหุ๎นของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท ในบริษัท 
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (บริษัท INET) ตามท่ีเสนอ และให๎ด าเนินการตามขั้นตอนกฎหมายท่ี
เกี่ยวข๎องตํอไป  
  8. มอบหมายให๎ ดศ. ก ากับดูแลและด าเนินการข๎างต๎นให๎เป็นไปตามเปูาหมายและกรอบระยะเวลา
ท่ีก าหนดโดยให๎ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท ด าเนินการควบรวมบริษัทให๎แล๎วเสร็จภายใน 6 เดือน นับจากวันท่ี
คณะรัฐมนตรีมีมติ และรายงานความคืบหน๎าให๎คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ทราบทุกเดือนตํอไป 
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8. เร่ือง แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2562 – 2564 ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดตํอหรือ
โรคระบาด พ.ศ. 2562 – 2564 ตามพระราชบัญญัติโรคติดตํอ พ.ศ. 2558 [แผนระดับท่ี 3 : แผนปฏิบัติการฯ] ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ   
  ส าหรับคําใช๎จํายท่ีอาจเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต๎แผนปฏิบัติการดังกลําว เห็นควร
ให๎ใช๎จํายจากงบประมาณรายจํายของหนํวยรับงบประมาณท่ีเกี่ยวข๎อง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช๎งบประมาณ
รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกํอน สํวนคําใช๎จํายในปีงบประมาณตํอ ๆ ไป เห็นควรให๎จัดท า
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายงบประมาณ เพื่อเสนอขอต้ังงบประมาณรายจํายประจ าปีตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมตามข้ันตอนตํอไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ  
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  แผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดตํอหรือโรคระบาด พ.ศ. 2562 – 2564 ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดตํอ พ.ศ. 2558 (แผนปฏิบัติการฯ) ท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได๎เสนอมาในครั้งนี้เป็นแผน
ระยะท่ี 2 ตํอจากแผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดตํอหรือโรคระบาด พ.ศ. 2559 – 2561 (แผน
ระยะท่ี 1) ซึ่งส้ินสุดลงแล๎ว โดยมีวิสัยทัศน์ให๎ประเทศไทยปลอดภัยจากโรคติดตํอด๎วยระบบเฝูาระวัง ปูองกัน และ
ควบคุมโรคติดตํอท่ีมีประสิทธิภาพ ทันตํอสถานการณ์ และเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ภายใต๎ความรํวมมือของ
ทุกภาคสํวน เพื่อน าไปสํูคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนอยํางยั่งยืน และมีรายละเอียดท่ีส าคัญสรุปได๎ ดังนี้  

ระบบ ป้องกันโรค ตรวจจับ ควบคุมโรค สนับสนนุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ น ามาตรการ

ปูองกันท่ีมี
ประสิทธิภาพมาใช๎
อยํางท่ัวถึง  

พัฒนาระบบตรวจจับ
ให๎มีความรวดเร็ว
และแมํนย า  

ด าเนินการควบคุม
โรคติดตํออยํางรวดเร็ว
เป็นระบบ มีความเป็น
เอกภาพ มี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย  

พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบสนับสนุน
การด าเนินงานและ
บริหารจัดการ  

แผนปฏิบัติการ/
แนวทางปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติการ
ปูองกันโรค 21 
แผนปฏิบัติการ 
เชํน การปูองกัน
โรคติดตํออุบัติใหมํ 
และโรคติดตํอ
อันตราย  

- การเฝูาระวัง
โรคติดตํอ 
- การควบคุม
โรคติดตํอระหวําง
ประเทศ 
- การพัฒนาระบบ
ห๎องปฏิบัติการทาง
สาธารณสุข  

- การส่ือสารความเส่ียง 
- ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
- การดูแลรักษาผ๎ูปุวย  

- การพัฒนา
ก าลังคน  
- การติดตามและ
ประเมินผล  
- การสนับสนุน
และการบริหาร
จัดการ  

งบประมาณ (ขั้นต่ า) 15,246,711,000 บาท 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 – 2564 

 
9. เร่ือง การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นเพื่อช าระหนี้ให้กระทรวงการคลัง และการตัด
หนี้ค้างช าระคงเหลือเป็นหนี้สูญ  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การโอนกรรมสิทธิ์ในท่ีดินขององค์การอุตสาหกรรมห๎องเย็นเพื่อช าระ
หนี้ให๎กระทรวงการคลัง และการตัดหนี้ค๎างช าระคงเหลือเป็นหนี้สูญ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
แล๎วมีมติดังนี้  
  1. อนุมัติให๎โอนกรรมสิทธิ์ในท่ีดินขององค์การอุตสาหกรรมห๎องเย็น จ านวน 4 แปลง เพื่อช าระหนี้
ให๎กระทรวงการคลัง โดยใช๎ราคาประเมินท่ีดินท่ีเป็นปัจจุบัน สํวนการตัดหนี้ค๎างช าระคงเหลือขององค์การ
อุตสาหกรรมห๎องเย็นตํอกระทรวงการคลังเป็นหนี้สูญ ให๎กระทรวงการคลังเรํงด าเนินการให๎เป็นไปตามมติสภาบริหาร



 

 

 

10 

คณะปฏิวั ติ เมื่อวัน ท่ี  16 พฤศจิกายน 2515 (ตามข๎อ 5.12) ท่ีก าหนดหลักการกรณีหนี้ เงิน ค๎างช าระ ท่ี
กระทรวงการคลังไมํสามารถเรียกร๎องจากลูกหนี้ได๎ จ านวนเงินหรือหนี้เกินกวํา 5 ล๎านบาท ให๎กระทรวงการคลังเสนอ
ขออนุมัติตํอคณะรัฐมนตรีตํอไป ท้ังนี้ ให๎กระทรวงการคลังและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องพิจารณาควบคุมดูแลและติดตาม
การด าเนินการของหนํวยงานของรัฐอยํางเครํงครัดเพื่อปูองกันไมํให๎เกิดกรณีหนี้ค๎างช าระท่ีมีจ านวนสูงจนอาจสํงผล
กระทบ หรือเป็นภาระตํอการเงินการคลังของประเทศตํอไปได๎    
   2. ในสํวนของท่ีดิน น.ส. 3 จ านวน 2 แปลง ขององค์การอุตสาหกรรมห๎องเย็นท่ี ต้ังอยูํในเขตปุา
สงวนแหํงชาติ  ปุา ลํุมแมํน้ าฝาง ให๎กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รํวมกับกระทรวงการคลัง  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม กระทรวงมหาดไทย และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรํงด าเนินการ
ตรวจสอบการได๎มาซึ่งท่ีดิน น.ส. 3 ท้ังสองแปลงดังกลําว วําเป็นไปโดยชอบด๎วยกฎหมายหรือไมํ ให๎ได๎ข๎อยุติโดยเร็ว 
และเมื่อได๎ผลการตรวจสอบท่ีเป็นท่ียุติแล๎วให๎หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องด าเนินการให๎ถูกต๎อง เป็นไปตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข๎องตํอไป  
 
10. เร่ือง รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล๎อม พ.ศ. 2562 ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม (ทส.) เสนอ ท้ังนี้ ในการรายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล๎อมในปีตํอ ๆ ไป ให๎
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมแจ๎งความคืบหน๎าในการด าเนินการตามข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายของ
รายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล๎อมในปีกํอน รวมท้ังปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก๎ไขมาพร๎อมกันด๎วย และ
มอบหมายให๎หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง เชํน กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และส านักงานทรัพยากรน้ าแหํงชาติ 
พิจารณาด าเนินการตามข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายตามรายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล๎อม พ.ศ. 2562 และ
ความเห็นของส านักงบประมาณตํอไป  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  ทส. รายงานวํา ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมได๎ด าเนินการจัดท า
รายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล๎อม พ.ศ. 2562 สรุปสาระส าคัญได๎ ดังนี้  
  1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง
ยังคงมีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งมียุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรตํอส่ิงแวดล๎อม เป็นยุทธศาสตร์หลักด๎านส่ิงแวดล๎อม และมีแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
2561 – 2580) แผนการปฏิรูปประเทศด๎านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 และนโยบายและแผนระดับชาติวําด๎วยความมั่นคงแหํงชาติ พ.ศ. 2560 - 
2564  
  2. สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขาของประเทศ ท้ังด๎านทรัพยากรธรรมชาติและด๎าน
ส่ิงแวดล๎อม ในชํวง พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 
      2.1 สถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล๎อมรายสาขาท่ีมีสถานการณ์ดีขึ้น ดังนี้ 

สาขา รายละเอียด 
ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน ดินท่ีมีปัญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติใน พ.ศ. 2561 มีเนื้อท่ีร๎อยละ 

18.72 ของเนื้อท่ีประเทศ โดยได๎รับการปรับปรุงและฟื้นฟูให๎สามารถใช๎
ประโยชน์ได๎อยํางเหมาะสมเพิ่มขึ้นใน พ.ศ. 2561 มีการน าเข๎าปุ๋ยเคมีและ
วัตถุอันตรายทางการเกษตรลดลง พื้นท่ีเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน 

ทรัพยากรแร่ การผลิต การใช๎ และการสํงออกแรํ มีมูลคําลดลง เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2560 
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โดยแรํท่ีมีมูลคําการผลิตและการใช๎สูงท่ีสุด คือ หินปูน และแรํท่ีมีมูลคําการ
สํงออกสูงท่ีสุด คือ โลหะดีบุก และแรํยิปซัม 

พลังงาน การใช๎พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 8.47 การใช๎พลังงานหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น และประสิทธิภาพการใช๎พลังงานดีขึ้น 

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พื้นท่ีปุาไม๎เพิ่มขึ้น และมีจ านวนจุดความร๎อนสะสมลดลง สัตว์ปุาท่ีส าคัญ
และเป็นท่ีนําสนใจในระดับนานาชาติ มีการกระจายตัวในพื้นท่ีเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ปุาและอุทยานแหํงชาติ อีกท้ังยังมีการปลํอยสัตว์ปุาคืนสํูปุา 36 
ชนิด เพื่อเพิ่มประชากรสัตว์ปุาและชํวยรักษาระบบนิเวศ 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงเพิ่มขึ้น พื้นท่ีปุาชายเลนเพิ่มขึ้น 
และแนวปะการังมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น 

ความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นท่ีชํุมน้ าเพิ่มขึ้น 
สิ่งแวดล้อมชุมชน พื้นท่ีสีเขียวตํอคนในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น และจ านวนชุมชนแออัดใน

กรุงเทพมหานครลดลง  
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ศิลปกรรม 

สถานภาพแหลํงธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (น้ าตก ภูเขา และถ้ า) สํวนใหญํ
อยูํในระดับดี 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติ 

ปริมาณก๏าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟูาลดลง 

  2.2 สถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล๎อมท่ีนําเป็นหํวง ได๎แกํ 
สาขา รายละเอียด 

พลังงาน การน าเข๎าพลังงานและการใช๎พลังงานเพิ่มขึ้น 
ทรัพยากรน้ า ปริมาณน้ าในอํางเก็บน้ าขนาดใหญํและขนาดกลางลดลง 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นท่ีจังหวัดชายฝ่ังทะเล มีการก าจัดไมํถูกต๎อง มี

แนวโน๎มลดลงจาก พ.ศ. 2559 แตํยังคงพบขยะพลาสติกในขยะทะเล 
สถานการณ์มลพิษ คุณภาพอากาศเกินมาตรฐานในพื้นท่ีเมืองใหญํท่ีมีการจราจรหนาแนํนและ

เขตอุตสาหกรรม ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น และปริมาณของเสียอันตราย
จากชุมชนเพิ่มขึ้น 

  3. ประเด็นสถานการณ์ส่ิงแวดล๎อมท่ีส าคัญ พ.ศ. 2562 จ านวน 4 ประเด็น ได๎แกํ ฝุุนละอองขนาด
ไมํเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ขยะพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการกัดเซาะชายฝ่ัง ซึ่งเป็นประเด็นท่ีมีความ
เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล๎อม และเป็นท่ีสนใจของประชาชนสรุปได๎ ดังนี้ 

หัวข้อ สถานการณ์สิ่งแวดล้อม 
1. ฝุ่นละอองขนาดไม่เ กิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5)  

ปริมาณฝุุนละออง PM2.5 ของประเทศไทย ใน พ.ศ. 2561 มีคําเฉล่ียรายปีท้ัง
ประเทศเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 แตํยังคงต่ ากวําคํามาตรฐานขององค์การ
อนามัยโลก แตํในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีคําเกินมาตรฐาน 
โดยเฉพาะบริเวณเส๎นทางท่ีมีการจราจรหนาแนํน หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องได๎มี
การด าเนินการเพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาฝุุนละออง โดยภาครัฐไ ด๎
ก าหนดให๎การแก๎ไขปัญหามลภาวะด๎านฝุุนละอองเป็นวาระแหํงชาติ และ
ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินงานเพื่อเตรียมการปูองกันและลด
ปัญหาฝุุนละออง PM2.5 โดยแบํงเป็นระยะเรํงดํวน ระยะกลาง และระยะยาว 



 

 

 

12 

โดยส่ังการตามกฎหมายท่ีมีอยูํเพื่อจัดการปัญหาปริมาณฝุุนละออง PM2.5 

เกินเกณฑ์มาตรฐานท่ีเกิดขึ้น จนกวําสถานการณ์จะกลับเข๎าสํูภาวะปกติ 
2. ขยะพลาสติก ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ใน พ.ศ. 2561 มีจ านวน 27.93 ล๎านตัน พบ

พลาสติกในขยะชุมชนประมาณ 2.0 ล๎านตัน สามารถน าเข๎าสํูระบบรีไซเคิล
ประมาณ 0.5 ล๎านตัน (สํวนใหญํเป็นขวดพลาสติก) สํวนท่ีเหลือจะเป็นขยะ
พลาสติกประมาณ 1.5 ล๎านตัน โดยหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องได๎จัดท า (รําง) 
Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 -2573 ส าหรับใช๎เป็นกรอบ
นโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติกในภาพรวมของประเทศ ซึ่งมี
เปูาหมายการลด และเลิกใช๎พลาสติกเปูาหมาย ด๎วยการใช๎วัสดุทดแทนท่ีเป็น
มิตรตํอส่ิงแวดล๎อม  

3. ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนทีเกิดขึ้น ใน พ.ศ. 2561 มีประมาณ 
638,000 ตัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ร๎อยละ 3.2 โดยสํวนประกอบของของ
เสียอันตรายร๎อยละ 65 เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช๎ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
และร๎อยละ 35 เป็นของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอื่นๆ เชํน แบตเตอรี่ 
ถํานไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี และกระป๋องสเปรย์ หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง
ได๎จัดท ารํางพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช๎ไฟฟูาและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  เป็นการก าหนดให๎ผ๎ูผลิตมีหน๎าท่ีความ
รับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นภายหลังการบริโภค (รําง
พระราชบัญญัติฯ ตอไปจากสภานิติบัญญัติแหํงชาติ เนื่องจากเปล่ียนรัฐบาล) 

4. การกัดเซาะชายฝั่ง ประเทศไทยมีความยาวชายฝ่ัง ใน พ.ศ. 2560 ประมาณ 3,151.13 กิโลเมตร 
มีพื้นท่ีประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง ประมาณ 704.44 กิโลเมตร ซึ่งแบํง
ออกเป็นพื้นท่ีกัดเซาะชายฝ่ังท่ีมีการด าเนินการแก๎ไขแล๎ว 558.71 กิโลเมตร 
และพื้นท่ีกัดเซาะท่ียังไมํด าเนินการแก๎ไข 145.73 กิโลเมตร โดยเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศท่ีแปรปรวน ภัยพิบัติรุนแรง และ
การสร๎างเขื่อนหรือฝายกั้นแมํน้ า หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องได๎จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนหลัก และแผนปฏิบัติการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝ่ังรายพื้นท่ี ครอบคลุมชายฝ่ังทะเลท่ัวประเทศ 

  4. การคาดการณ์แนวโน๎มการเปล่ียนแปลงในอนาคตในระยะยาว มีผลเกิดจากปัจจัยขับเคล่ือนและ
แรงกดดันด๎านตําง ๆ ซึ่งสํงผลตํอคุณภาพส่ิงแวดล๎อม ดังนี้ 

หัวข้อ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
1. แนวโน๎มการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
จากปัจจัยด๎านสังคม 

การเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริโภคและการขยายตัวของชุมชนและเมือง จะ
สํงผลให๎มีการใช๎ทรัพยากรน้ าและพลังงานเพิ่มขึ้น ความไมํเทําเทียมในสังคมท่ี
อาจจะเกิดขึ้น  ความต๎องการบริ โภคท่ีเพิ่ ม สูงขึ้น  เกิดจากปัจจัย ท้ัง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมท้ังแปรเปล่ียนไปตามสภาพสังคม
ผ๎ูสูงอายุ ท าให๎การผลิตสินค๎าอุปโภคบริโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกตําง ๆ 
บางประการมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น อยํางไรก็ตาม สังคมจะมีความต่ืนตัวในการรับรู๎
ข๎อมูลขําวสารส่ิงแวดล๎อมมากขึ้น ผํานการส่ือสารออนไลน์ท่ีรวดเร็วและ
กว๎างขวาง ซึ่งเป็นโอกาสในการเพิ่มความรํวมมือในการแก๎ไขปัญหาและ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริโภคให๎เป็นมิตรตํอส่ิงแวดล๎อม 
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2. แนวโน๎มการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
จากปัจจัยด๎านเทคโนโลยี 

ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีด๎านพลังงาน การผลิต และการคมนาคมขนสํง 
รวมถึงเทคโนโลยีการจัดการข๎อมูลและระบบดิจิทัล จะสํงผลให๎เกิดการ
วางแผนและกระบวนการผลิต ท่ีมีแนวโน๎มลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก และ
มีการใช๎พลังงานและทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมี
แนวโน๎มในการน าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช๎ในการติดตามและประเมิน
สถานการณ์มลพิษทางอากาศ จะท าให๎เกิดการแก๎ไขปัญหาอยํางเหมาะสม 
รวดเร็ว และทันเหตุการณ์มากขึ้น 

3. แนวโน๎มการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
จากปัจจัยด๎านเศรษฐกิจ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการขยายตัวของการทํองเท่ียวท่ีมี
แนวโน๎มเพิ่มสูงขึ้น สํงผลตํอการเพิ่มก าลังการผลิตในภาคการเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ จะสํงผลให๎เกิดความแออัดของแรงงานใน
พื้นท่ีแหลํงผลิต เกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรและคุณภาพส่ิงแวดล๎อม 
นอกจากนี้ อาจมีปัจจัยเรํงจากการลดลงของราคาน้ ามัน ซึ่งจะสํงผลให๎มีการ
ผลิตเพิ่มขึ้น อยํางไรก็ตาม ราคาน้ ามันมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต จาก
ภาวะการขาดแคลนน้ ามันและปัญหาระหวํางประเทศของผ๎ูผลิตน้ ามันสํงออก 
ซึ่งจะสํงผลให๎เกิดการพัฒนาด๎านพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 

4. แนวโน๎มการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
จากปัจจัยด๎านส่ิงแวดล๎อม 

การเปล่ียนแปลงการใช๎ท่ีดิน ความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล๎อม และการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ ท าให๎
ชนิดพันธุ์ ท่ีมีความอํอนไหวหรือไมํสามารถปรับตัวตํอสภาพภูมิอากาศท่ี
เปล่ียนแปลงอาจจะคํอย ๆ สูญพันธุ์ไปจากแหลํงธรรมชาติ และอาจได๎รับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติท่ีมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น จะสร๎างความ
เสียหายตํอชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพิ่มขึ้น ท้ังพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล พื้นท่ี
เกษตรกรรม พื้นท่ีลาดชัน และพื้นท่ีในเขตเมือง นอกจากนี้ จะมีแนวโน๎มการ
แขํงขันของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานท่ีมี
อยูํจ ากัด จึงมีแนวโน๎มในการน าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช๎มากขึ้น 

5. แนวโน๎มการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
จากปัจจัยด๎านนโยบาย 

นโยบายของประเทศจะมีทิศทางท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -
2580) และแผนแมํบทตําง ๆ เนื่องจากมีระบบงบประมาณ นโยบายและแผน
ตําง ๆ เป็นกลไกสนับสนุนและก ากับการด าเนินงาน สํวนความรํวมมือระหวําง
ประเทศจะมีแนวโน๎มเพิ่มมากขึ้น เพื่อแก๎ไขปัญหาด๎านส่ิงแวดล๎อมท่ีมีความ
คาบเกี่ยวระหวํางประเทศ เชํน ปัญหาขยะทะเล 

  5. ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
มาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

มาตรการระยะสั้น ในช่วง 1 – 2 ปี 
1. การลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในเมือง 
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได๎ประสบปัญหาฝุุนละออง PM2.5 เกิน
มาตรฐานในหลายพื้นท่ี จ าเป็นต๎องด าเนินมาตรการในการลดปัญหาท่ีแหลํงก าเนิด 
เสริมสร๎างระบบการจัดการมลพิษท่ีแหลํงก าเนิดให๎มีประสิทธิภาพ ลดความกระจุก
ตัวของการคมนาคมในเขตท่ีมีการจราจรหนาแนํน โดยขยายโครงขํายการ
ให๎บริการขนสํงสาธารณะให๎เช่ือมโยงท้ังระบบ ก าหนดเขตพื้นท่ีจ ากัดปริมาณ

กรมควบคุมมลพิษ 
กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดในพื้นท่ีปริมณฑล 
กรมการขนสํงทางบก 
องค์การขนสํงมวลชนกรุงเทพ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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รถยนต์ เรํงรัดแผนการเปล่ียนรถโดยสารขององค์การขนสํงมวลชนกรุงเทพและรถ
โดยสารสาธารณะอื่น ๆ ให๎เป็นรถยนต์ท่ีมีมลพิษต่ า พิจารณาแนวทางในการใช๎
มาตรการทางภาษีควบคุมรถยนต์เกําและสํงเสริมรถยนต์ไฟฟูา เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
ก าหนดให๎มีรูปแบบการส่ือสาร ควบคุมและส่ังการในภาวะเรํงดํวนท่ีปริมาณฝุุน
ละออง PM2.5  มีแนวโน๎มสูงขึ้นตํอเนื่อง โดยมีการซักซ๎อมท าความเข๎าใจกํอนเกิด
เหตุ 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
และกรมประชาสัมพันธ์ 

2. การจัดการขยะมูลฝอยมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น สํวนใหญํถูกท้ิงรวมกันและน าไปสํู
การก าจัดด๎วยวิธีการท่ีไมํถูกต๎อง ต๎องให๎ความส าคัญในการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยจากต๎นทาง การน าขยะมูลฝอยไปใช๎ประโยชน์และการก าจัดขยะมูลฝอยด๎วย
วิธีการท่ีเหมาะสม เน๎นการน าขยะมูลฝอยไปใช๎ประโยชน์กํอนเข๎าสํูระบบการก าจัด
ขยะมูลฝอย ด๎วยการคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะพลาสติก ขยะอาหาร และขยะ
อินทรีย์อื่น ๆ อยํางจริงจัง รวมทั้งเปิดโอกาสและจูงใจให๎เอกชนท่ีมีศักยภาพเข๎ามา
บริหารจัดการขยะมูลฝอย สํงเสริมการรวมกลํุมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอยํางเป็นระบบ และปรับบทบาทจาก
ผ๎ูด าเนินการมาเป็นผ๎ูควบคุมก ากับดูแล 

กรมสํง เสริ มการปกครอง
ท๎องถิ่น 
กรมควบคุมมลพิษ 
ก ร ม สํ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ
ส่ิงแวดล๎อม 
ส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 
ส านั ก ง านคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

3. การพัฒนาระบบข้อมูลสิ่ งแวดล้อม เป็นมาตรการท่ีส าคัญในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวางแผน การติดตามประเมินผล รวมถึงการส่ือสารและสร๎าง
ความเข๎าใจแกํ ผ๎ู เกี่ยวข๎องให๎ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ควรประกอบด๎วย
สถานการณ์และแนวโน๎มส่ิงแวดล๎อมตามตัวช้ีวัดของแผนตําง ๆ ข๎อมูลองค์ความรู๎
และแนวทางการจัดการส่ิงแวดล๎อม และข๎อมูลสนับสนุนการด าเนินงานตาม
นโยบาย ซึ่งจะต๎องเรํงพัฒนาระบบฐานข๎อมูลส่ิงแวดล๎อมให๎เป็นเอกภาพ มีความ
ทันสมัย และเข๎าถึงได๎งําย โดยเฉพาะระบบข๎อมูลท่ีแสดงความก๎าวหน๎าในการ
ด าเนินงานตามนโยบายและแผนด๎านส่ิงแวดล๎อมท่ีส าคัญ ๆ ของประเทศ 

ส านั ก ง านป ลัดกระทรว ง
ทรั พย ากร ธ ร รมชา ติและ
ส่ิงแวดล๎อม 
และส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม 

4. การพัฒนาและยกระดับระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment : SEA) เพื่อเป็นกลไกท่ีใช๎
สนับสนุนการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน เพื่อเสนอ
ทางเลือกท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงปัจจัยด๎านส่ิงแวดล๎อม รํวมกับปัจจัยด๎าน
เศรษฐกิจ สังคม และอื่น ๆ เพื่อให๎เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน ท้ังนี้ SEA ยังไมํถูกน าไป
ปฏิบัติมากนัก รวมท้ังควรมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาหรือการฝึกอบรมด๎าน 
SEA   

ส านักงานสภาพัฒนา 
กา ร เ ศร ษฐกิ จ และ สั ง คม
แหํงชาติ (สศช.)  
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรั พยากร ธ ร รมชา ติและ
ส่ิงแวดล๎อม 
ส า นั ก ง า น ท รั พ ย า ก ร น้ า
แหํงชาติ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแรํ 
และกรมทรัพยากรธรณี 
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มาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
มาตรการระยะยาวในช่วง 3 – 10 ปี 

1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
โดยด าเนินการพัฒนาคุณภาพของคนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและตระหนักถึง
ผลกระทบจากการบริโภค ผํานกระบวนการเรียนรู๎ในระบบการศึกษาและการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิต พร๎อมปรับปรุงกลไกและพัฒนาเครื่องมือในการส่ือสาร 

ก ร ม สํ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ
ส่ิงแวดล๎อม 
กรมประชาสัมพันธ์ 
กรมควบคุมมลพิษ 
และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2. การส่งเสริมระบบการจัดซ้ือจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ควรมีการ
สํงเสริมและผลักดันอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะการขับเคล่ือนแผนสํงเสริมการจัดซื้อ
จัดจ๎างสินค๎าและบริการท่ีเป็นมิตรตํอส่ิงแวดล๎อม ระยะท่ี 3 พ.ศ. 2560 – 2564 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมทางด๎านคุณภาพ ราคา การสํงมอบสินค๎าหรือบริการ
ตามท่ีก าหนดและการลดผลกระทบตํอส่ิงแวดล๎อมท่ีเกิดจากการผลิตและบริการ 

กรมควบคุมมลพิษ 
ก ร ม สํ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ
ส่ิงแวดล๎อม 
กรมสํง เสริ มการปกครอง
ท๎องถิ่น 
ส า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม 
และกรมบัญชีกลาง 

3. การศึกษาและพัฒนาระบบการอนุญาตปล่อยมลพิษ เพื่อให๎ผ๎ูประกอบการ
ด๎านอุตสาหกรรมได๎ตระหนักและมี สํวนรํวมในการดูแลเรื่อง ส่ิงแวดล๎อม 
ควบคุมดูแลการปลํอยมลพิษจากอุตสาหกรรมหรือจากเขตอุตสาหกรรมตําง ๆ ให๎
อยูํในระดับท่ีไมํสํงผลกระทบตํอส่ิงแวดล๎อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
ควรมีองค์กรกลางท่ีมีใบอนุญาตท าการตรวจสอบรับรอง และรายงานให๎หนํวยงาน
ท่ีเกี่ยวข๎องทราบ รวมทั้งก าหนดมาตรการลงโทษผ๎ูปลํอยมลพิษหรือลักลอบท้ิงของ
เสียอันตราย ก าหนดความรับผิดชอบด๎านคําใช๎จํายในการฟื้นฟูให๎ส่ิงแวดล๎อม
กลับคืนสํูภาวะปกติ พร๎อมทบทวนการประกาศและยกเลิกเขตควบคุมมลพิษใน
พื้นท่ีตําง ๆ โดยพิจารณาจากข๎อมูลระดับมลพิษและศักยภาพในการจัดการมลพิษ
ของแตํละพื้นท่ี 

กรมควบคุมมลพิษ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
การนิคมอุตสาหกรรมแหํง
ประเทศไทย 
แ ล ะ ส า นั ก ง า น ก า ร วิ จั ย
แหํงชาติ 

4. การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการใช๎ทรัพยากรให๎
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน าทรัพยากรท่ีถูกใช๎แล๎วกลับมาแปรรูปและน า
กลับไปใช๎ได๎อีกในอนาคต เป็นการชํวยแก๎ปัญหาการใช๎ทรัพยากรเกินขนาดจาก
การขยายตัวของการบริโภค รวมท้ังชํวยจัดการปัญหาด๎านขยะมูลฝอย โดยควร
สํงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด๎านส่ิงแวดล๎อม ผลักดันให๎มีการน าเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์มาใช๎ในการจัดการส่ิงแวดล๎อมให๎มากขึ้น ท้ังทางด๎านภาษี
ส่ิงแวดล๎อมและคําธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ สํงเสริมการเปล่ียนขยะหรือเศษวัสดุเหลือ
ใช๎ให๎เป็นพลังงาน สํงเสริมการด าเนินงานท่ีใช๎วัตถุดิบเพื่อการผลิตให๎มีการสูญเสีย
หรือกลายเป็นวัสดุเหลือใช๎น๎อยท่ีสุด หรือสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช๎
นวัตกรรมเพื่อลดการใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานการวิจัยแหํงชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ 
สํงเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรักษ์พลังงาน 
และส านักงานเศรษฐกิจการ
คลัง 

5. การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อชํวยสํงเสริมความสัมพันธ์
ระหวํางประเทศ สร๎างความรํวมมือ ความเจริญ และความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคให๎เติบโต เพื่อให๎สามารถแขํงขันได๎ในตลาดเสรี เกิดการประสาน

สศช. 
ส านักงานนโยบายและแผน 
ทรั พยากร ธ ร รมชา ติและ
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ข๎อบังคับด๎านส่ิงแวดล๎อมตําง ๆ น าไปสํูการแก๎ไขปัญหาส่ิงแวดล๎อมข๎ามพรมแดนท่ี
ดีขึ้น รวมท้ังเสริมสร๎างศักยภาพและสํงเสริมการรวมตัวในระดับภูมิภาคอาเซียน 
เพื่อเป็นภาคีความรํวมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ขยะ
ทะเล หมอกควันจากไฟปุา ส่ิงแวดล๎อม เมืองท่ียั่งยืน และการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ตลอดจนการขนสํงและระบบโลจิสติกส์ในพื้นท่ีและระหวํางพื้นท่ี 

ส่ิงแวดล๎อม 
กรมควบคุมมลพิษ 
กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช 
กรมพัฒนาท่ีดิน 
และกรมสน ธิ สัญญาและ
กฎหมาย 

 
11. เร่ือง ขอความเห็นชอบในหลักการการเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถ่ีของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการให๎ บมจ. กสท โทรคมนาคม และ บมจ. ทีโอที เข๎ารํวมประมูลคล่ืนความถี่
ยําน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ตามเงื่อนไขประกาศของ กสทช. ท่ีเกี่ยวข๎อง 
  2. เห็นชอบให๎คณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม และคณะกรรมการ บมจ. ทีโอที เป็นผ๎ู
พิจารณาเห็นชอบให๎เข๎ารํวมประมูลคล่ืนความถี่และอนุมัติงบประมาณให๎เป็นไปตามเงื่อนไขประกาศของ กสทช. ท่ี
เกี่ยวข๎อง โดยให๎พิจารณาความเป็นไปได๎ ความเหมาะสม รวมทั้งความสอดคล๎องกับแผนธุรกิจและนโยบายของ บมจ. 
กสท โทรคมนาคม และ บมจ. ทีโอที และในกรณีท่ีเป็นผ๎ูชนะการประมูลก็ให๎สามารถเบิกจํายคําใช๎จํายใด ๆ อันเกิด
จากการประมูลดังกลําว ซึ่งมีกรอบระยะเวลาจ ากัดตามเงื่อนไขท่ีก าหนด เชํน คําใช๎จํายลํวงหน๎าในอัตราท่ีก าหนด 
การลงทุนเบ้ืองต๎นตามภาระผูกพัน เป็นต๎น  
  3. ส าหรับภาระคําใช๎จํายท่ีเกี่ยวเนื่องในสํวนท่ีเหลือนอกเหนือจากคําใช๎จํายลํวงหน๎าท่ีต๎องช าระ
ภายในก าหนด และการลงทุนในโครงการตามภาระผูกพันในระยะตํอไป ให๎รัฐวิสาหกิจน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาให๎ความเห็นชอบกํอนการด าเนินการตํอไป โดยให๎ด าเนินการตามข้ันตอนของระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวข๎อง 
  ท้ังนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแล๎ว เห็นวํา ตามท่ีส านักงาน กสทช. น าคล่ืน
ความถี่ยําน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ออกประมูล เป็นการสํงเสริมการใช๎ประโยชน์คล่ืน
ความถ่ีอันเป็นทรัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนเพื่อให๎
สอดคล๎องกับแนวนโยบายของรัฐท่ีมุํงพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล จะกํอให๎เกิดผลดีตํอการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
โทรคมนาคมของประเทศให๎มีความทันสมัย สอดคล๎องกับวิวัฒนาการของโลก อีกท้ังเป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุน
การขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ และรัฐวิสาหกิจเป็นหนํวยงานของรัฐท่ีมีบทบาทใน
การสนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ เพื่อเป็นการผลักดันให๎เกิดการ
ให๎บริการ 5G ในประเทศไทยตามนโยบายรัฐท่ีสํงเสริมศักยภาพการแขํงขันด๎านการพัฒนาเทคโนโลยีและด๎านบริการ
อันจะเป็นผลดีตํอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อีกท้ังในปี 2568 ใบอนุญาตให๎ใช๎คล่ืนความถี่ของ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม และ บมจ. ทีโอที จะหมดอายุ และจะไมํมีคล่ืนความถี่อื่น ๆ รองรับการให๎บริการของท้ังสองบริษัท ซึ่ง
จะสํงผลกระทบตํอการด าเนินธุรกิจและภาพลักษณ์ของรัฐวิสาหกิจในฐานะผ๎ูให๎บริการโทรคมนาคมของรัฐ รวมท้ังยัง
สํงผลตํอผ๎ูใช๎บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี “my” ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ซึ่งมีจ านวนมากกวํา 2 ล๎านเลขหมาย ใน
ปัจจุบัน ดังนั้น ท้ัง บมจ. กสท โทรคมนาคม และ บมจ. ทีโอที จึงมีความจ าเป็นในการเข๎ารํวมประมูลคล่ืนความถี่ท่ี
ส านักงาน กสทช. จะน าออกประมูล 
12. เร่ือง ขออนุมัติการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับรายการงบประมาณที่มี
วงเงินต้ังแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการต้ังงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับ
รายการงบประมาณท่ีมีวงเงินต้ังแตํหนึ่งพันล๎านบาทขึ้นไป ตามนัยมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จ านวน 7 รายการ (ภายใต๎โครงการ จ านวน 5 โครงการ) วงเงินรวม 4,065.0738 ล๎านบาท ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ 
  สาระส าคัญและข้อเท็จจริง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล๎วพบวํา กรมชลประทานมีรายการท่ีมีวงเงินต้ังแตํหนึ่ง
พันล๎านบาทขึ้นไปท่ีจ าเป็นต๎องเสนอขอต้ังงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 7 รายการ 
(ภายใต๎โครงการ จ านวน 5 โครงการ) มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. โครงการคลองระบายน้ าหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
      1.1 เป็นโครงการท่ีคณะรัฐมนตรีได๎มีมติเห็นชอบให๎ด าเนินโครงการแล๎ว เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 
2562 วงเงินงบประมาณรวมท้ังส้ิน 21,000 ล๎านบาท โดยมีรายการท่ีจ าเป็นต๎องเสนอขอต้ังงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีวงเงินงบประมาณเกินหนึ่งพันล๎านบาท จ านวน 2 รายการ ได๎แกํ รายการงานขุดคลอง
ระบายน้ าหลากพร๎อมอาคารประกอบ สัญญาท่ี 3 และ รายการ งานขุดคลองระบายน้ าหลากพร๎อมอาคารประกอบ 
สัญญาท่ี 4 มีรายละเอียด ดังนี้ 

*จ านวน : ล๎านบาท* 
ล าดับ รายการ 

(งานขุดคลองระบายน้ าหลาก 
พร้อมอาคารประกอบ) 

ปีงบประมาณ รวม 
2564 2565 2566 

1 สัญญาท่ี 3 746.6266 1,493.2532 1,493.2532 3,733.1330 
2 สัญญาท่ี 4 676.2000 1,352.4000 1,352.4000 3,381.0000 

รวม สัญญาที่ 3 - 4  1,422.8266 2,845.6532 2,845.6532 7,114.1330 
       
      1.2 ความพร๎อมของโครงการ  
    1) ด าเนินการออกแบบแล๎วเสร็จ  
    2) ความก๎าวหน๎าด๎านท่ีดิน ท้ังหมด 880 แปลง ด าเนินการปักหลักเขตแล๎วเสร็จ รังวัด
ท่ีดินแล๎ว 726 แปลง อยูํระหวํางตรวจสอบทรัพย์สิน 503 แปลง โดยได๎ด าเนินการจํายคําท่ีดินและคํารื้อย๎ายส่ิงกํอสร๎างแล๎ว 
79 แปลง เนื้อท่ี 316-2-3 ไรํ (188,459,916.75 บาท) และคณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2561 เห็นชอบ
รํางพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินเพื่อขอเวนคืนท่ีดิน 
  2. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
      2.1 เป็นโครงการท่ีคณะรัฐมนตรีได๎มีมติเห็นชอบให๎ด าเนินโครงการแล๎ว เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 
2560 วงเงินงบประมาณรวม 9,580 ล๎านบาท โดยมีรายการท่ีจ าเป็นต๎องเสนอขอตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีวงเงินงบประมาณเกินหนึ่งพันล๎านบาท จ านวน 1 รายการ ได๎แกํ รายการคลองระบายน้ าและ
อาคารประกอบ มีรายละเอียด ดังนี ้

*จ านวน : ล๎านบาท* 
ล าดับ รายการ 

 
ปีงบประมาณ รวม 

2564 2565 2566 
1 คลองระบายน้ าและอาคารประกอบ 550.2800 938.2269 1,262.8931 2,751.4000 
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      2.2 ความพร๎อมของโครงการ  
     1) ความก๎าวหน๎าด๎านท่ีดินท้ังหมด 761 แปลง ด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแล๎ว 456 
แปลง (จํายคําทดแทนแล๎ว 92 แปลง และมีบัญชีรอจํายคําทดแทน 104 แปลง) 
      2) การขออนุญาตใช๎พื้นท่ี ไมํมีพื้นท่ีของรัฐท่ีต๎องขออนุญาตใช๎พื้นท่ี 
  3. โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ าเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
เพชรบุรี 
      3 . 1  เป็ นโครงการท่ีบรรเทาปัญหาน้ าทํ วมให๎ แกํ ราษฎร และมี ความจ าเป็ นเรํ งดํ วน  
ตามนโยบายของรัฐบาล สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี วงเงินรวมประมาณ 13,000 ล๎านบาท โดยมีรายการท่ี
จ าเป็นต๎องเสนอขอต้ังงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีวงเงินงบประมาณเกินหนึ่งพันล๎าน
บาท จ านวน 2 รายการ ได๎แกํ รายการงานปรับปรุงคลองระบายน้ า D1 พร๎อมอาคารประกอบ สัญญาท่ี 1 และ รายการ
งานปรับปรุงคลองระบายน้ า D1 พร๎อมอาคารประกอบ สัญญาท่ี 2 มีรายละเอียด ดังนี้ 

*จ านวน : ล๎านบาท* 
ล าดับ รายการ 

(งานปรับปรุงคลอง
ระบายน้ า  

D1 พร้อมอาคาร
ประกอบ) 

ปีงบประมาณ รวม 
2564 2565 2566 2567 2568 

1 สัญญาท่ี 1 772.0000 873.5663 984.3000 984.3000 245.8337 3,860.0000 
2 สัญญาท่ี 2 640.0000 724.2000 816.0000 816.000 203.8000 3,200.0000 

รวม สัญญาที่ 1 – 2 1,412.0000 1,597.7663 1,800.3000 1,800.3000 449.6337 7,060.0000 
      3.2 ความพร๎อมของโครงการ  
      1) ในคราวการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแหํงชาติ ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 12 
กันยายน 2562 ท่ีประชุมได๎มีมติเห็นชอบให๎เสนอเรื่องตํอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบในหลักการเตรียมความ
พร๎อมของโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นท่ีลํุมน้ าเพชรบุรีตอนลํางอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี ในการด าเนินการ
ด๎านการมีสํวนรํวม กระบวนการจัดหาท่ีดินเพื่อการกํอสร๎างและเตรียมความพร๎อมของโครงการ ในทุกมิติให๎แล๎วเสร็จ ซึ่ง
กรมชลประทานอยูํระหวํางเรํงรัดด าเนินการตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแหํงชาติข๎างต๎น 
       2) รายงานศึกษาวางโครงการพิเศษ (Special Study Report) แล๎วเสร็จเดือนสิงหาคม 
2562 โดยไมํเข๎าขํายท่ีต๎องจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล๎อม (EIA) 
        3 )  แ ผนด า เ นิ น โ ค ร ง ก าร  ปี ง บป ร ะ ม าณ พ . ศ .  2 5 6 3  ก ร ม ชลป ร ะ ท าน 
จะด าเนินการด๎านการมีสํวนรํวม กระบวนการจัดหาท่ีดินเพื่อการกํอสร๎าง และการส ารวจ-ออกแบบ และในสํวนของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมชลประทานมีแผนงานเริ่มกํอสร๎างโครงการ  
  4. โครงการปรับปรุงคลองยม – น่าน  
      4 . 1  เป็ น โครง การ ท่ี บรร เทาปั ญหาน้ า ทํ วม ในฤดู ฝนและปั ญหาขาดแคลนน้ า 
ให๎แกํราษฎรซึ่งโครงการดังกลําวมีความจ าเป็นเรํงดํวน ตามนโยบายของรัฐบาล สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
วงเงินงบประมาณรวมท้ังส้ิน 2,875 ล๎านบาท โดยมีรายการท่ีมีวงเงินงบประมาณเกิน 1,000 ล๎านบาท จ านวน 1 รายการ 
ได๎แกํ รายการปรับปรุงคลองยม – นํานและอาคารประกอบ สรุปได๎ดังนี้ 
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*จ านวน : ล๎านบาท* 
ล าดับ รายการ ปีงบประมาณ รวม 

2564 2565 2566 
1 ปรับปรุงคลองยม – นําน 

และอาคารประกอบ 
379.9672 591.5539 928.3149 1,899.8360 

      4.2 ความพร๎อมของโครงการ  
    1) รายงานการศึกษาโครงการเบ้ืองต๎น แล๎วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2547 
    2) ด าเนินการออกแบบแล๎วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2560 
    3) ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นและมีสํวนรํวมกับประชาชนในพื้นท่ี จ านวน 38 
ครั้ง พบวํา ราษฎรในพื้นท่ีสํวนใหญํเห็นด๎วยกับการด าเนินโครงการ 
  5. โครงการอ่างเก็บน้ าคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี 
      5.1 เป็นโครงการท่ีบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ าของราษฎร และมีความจ าเป็นเรํงดํวนตามนโยบาย
ของรัฐบาล สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2581) วงเงินรวมประมาณ 6,400 ล๎านบาท โดยมี
รายการท่ีจ าเป็นต๎องเสนอขอต้ังงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีวงเงินงบประมาณเกินหนึ่ง
พันล๎านบาท จ านวน 1 รายการ ได๎แกํ รายการเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร๎อมสํวนประกอบอื่น มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

*จ านวน : ล๎านบาท* 
ล าดับ รายการ 

 
ปีงบประมาณ รวม 

2564 2565 2566 2567 
1 เ ขื่ อ นหั ว ง านและ

อาคารประกอบ พร๎อม
สํวนประกอบอื่น 

300.000 419.3328 419.3328 361.3344 1,500.000 

    
      5.2 ความพร๎อมของโครงการ  
       1) รายงานศึกษาความเหมาะสม (FS) แล๎วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2559 
       2) รายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล๎อม ส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกํอให๎เกิด
ผลกระทบตํอชุมชนอยํางรุนแรง ท้ังทางด๎านคุณภาพส่ิงแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) โครงการ
อํางเก็บน้ าคลองวังโตนด โดยได๎ด าเนินการปรับแก๎รายงานตามความเห็นคณะกรรมการผ๎ูช านาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดล๎อม (คชก.) แล๎ว ปัจจุบันอยูํระหวํางคณะกรรมการฯ พิจารณา 
       3) ด าเนินการออกแบบแล๎วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2562 
  ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) จ าเป็นต๎องเสนอให๎คณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติการต้ังงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับรายการงบประมาณท่ีมีวงเงินต้ังแตํหนึ่ง
พันล๎านบาทขึ้นไป จ านวน 7 รายการ (ภายใต๎โครงการ จ านวน 5 โครงการ) วงเงินรวม 4,065.0738 ล๎านบาท ซึ่งเป็น
การด าเนินการตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ต่างประเทศ 
13. เร่ือง แนวทางการบริหารการน าเข้าสินค้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่และมันฝร่ัง ตามพันธกรณี
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP) และพันธกรณีตามความตกลง
การค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) 
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                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การน าเข๎าสินค๎าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญํ หอมหัวใหญํ หัวพันธุ์
มันฝรั่ง และมันฝรั่ง ภายใต๎พันธกรณีความตกลงหุ๎นสํวนเศรษฐกิจท่ีใกล๎ชิดกันยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ (Thailand-
New Zealand Closer Economic Partnership Agreement - TNZCEP) และพันธกรณีความตกลงการค๎าเสรีไทย 
– ออสเตรเลีย (The Thailand-Australia Free Trade Agreement - TAFTA) ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เสนอ 
                   สาระส าคัญ ดังนี้ 
                   1. ความตกลงหุ๎นสํวนเศรษฐกิจท่ีใกล๎ชิดกันยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP) และความตกลง
การค๎าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) มีผลบังคับใช๎ต้ังแตํปี พ.ศ. 2548 เป็นต๎นมาโดยมีสินค๎าเกษตรบางรายการท่ี
เป็นสินค๎าอํอนไหว อยูํภายใต๎กลํุมสินค๎าท่ียังคงมีการใช๎โควตาภาษี (TRQ) ก าหนดปริมาณในโควตาและอัตราภาษีใน
โควตาในการน าเข๎าแตํละปี ท้ังนี้ภายใต๎ข๎อตกลงดังกลําวจะส้ินสุดระยะเวลาโควตาภาษีและเปิดเสรีอยํางสมบูรณ์ในปี 
2563 
                             1.1 ภายใต๎กรอบความตกลงหุ๎นสํวนเศรษฐกิจท่ีใกล๎ชิดกันยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP) 
สินค๎าท่ีจะเปิดเสรี คือ มันฝรั่งสดหรือแชํเย็น เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญํและหอมหัวใหญํ 
                             1.2 ภายใต๎กรอบความตกลงการค๎าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) สินค๎าท่ีจะเปิดเสรี คือ 
มันฝรั่งสดหรือแชํเย็น 
                   2. หลักเกณฑ์การน าเข๎าตามพันธกรณีความตกลงหุ๎นสํวนเศรษฐกิจท่ีใกล๎ชิดกันยิ่งขึ้นไทย  – 
นิวซีแลนด์ (TNZCEP) 
                   เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ และสินค้าหอมหัวใหญ่ 
                             (1) ผ๎ูน าเข๎าต๎องเป็นนิติบุคคลท่ีขึ้นทะเบียนเป็นผ๎ูน าเข๎าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญํ/หอมหัวใหญํ 
ไว๎กับกรมการค๎าตํางประเทศเป็นรายปี ตามแบบค าขอข้ึนทะเบียนท่ีก าหนด (แบบ ทอ.7) 
                             (2) ผ๎ูน าเข๎าต๎องขอหนังสือรับรองแสดงการได๎รับสิทธิช าระภาษีตามความตกลงหุ๎นสํวน
เศรษฐกิจท่ีใกล๎ชิดกันยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ ตามหลักเกณฑ์/ระเบียบท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ก าหนด 
                             (3) ให๎น าเข๎าเฉพาะกรณีท่ีน าเข๎ามาเพื่อใช๎ในการผลิตและแปรรูปในกิจการของตนเอง และ
ห๎ามจ าหนํายโอนเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญํ/หอมหัวใหญํ 
                             (4) ให๎น าเข๎าทางดํานศุลกากรท่ีมีดํานตรวจพืชและดํานอาหารและยา หรือมีเจ๎าหน๎าท่ีท่ีมี
อ านาจของดํานดังกลําวปฏิบัติหน๎าท่ี 
                   โดยให๎ผ๎ูได๎รับหนังสือรับรองรายงานการน าเข๎าตามระเบียบ/ประกาศท่ีก าหนดหลังการน าเข๎าสินค๎าใน
แตํละครั้ง ตามแบบรายงานการน าเข๎าท่ีก าหนดในแตํละความตกลง 
                   3. หลักเกณฑ์การน าเข๎าตามพันธกรณีความตกลงหุ๎นสํวนเศรษฐกิจท่ีใกล๎ชิดกันยิ่งขึ้นไทย  – 
นิวซีแลนด์ (TNZCEP) และพันธกรณีตามความตกลงการค๎าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) 
                   สินค้าหัวพันธุ์มันฝร่ังและมันฝร่ัง 
                             (1) ผ๎ูน าเข๎าต๎องเป็นนิติบุคคลท่ีขึ้นทะเบียนเป็นผ๎ูน าเข๎ามันฝรั่งไว๎กับกรมการค๎าตํางประเทศ
เป็นรายป ีตามแบบค าขอข้ึนทะเบียนท่ีก าหนด (แบบ ทอ.7) 
                             (2) ผ๎ูน าเข๎าต๎องขอหนังสือรับรองแสดงการได๎รับสิทธิช าระภาษีตามความตกลงการค๎าเสรีไทย 
– ออสเตรเลีย หรือ ความตกลงหุ๎นสํวนเศรษฐกิจท่ีใกล๎ชิดกันยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ ตามหลักเกณฑ์/ระเบียบท่ี พณ. 
ก าหนด 
                             (3) ให๎น าเข๎าเฉพาะกรณีท่ีน าเข๎ามาเพื่อใช๎ในการผลิตและแปรรูปในกิจการของตนเอง และ
ห๎ามจ าหนํายจํายโอนหัวพันธุ์มันฝรั่ง/มันฝรั่ง 
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                             (4) ให๎น าเข๎าทางดํานศุลกากรท่ีมีดํานตรวจพืชและดํานอาหารและยา หรือมีเจ๎าหน๎าท่ีท่ีมี
อ านาจของดํานดังกลําวปฏิบัติหน๎าท่ี 
                             โดยให๎ผ๎ูได๎รับหนังสือรับรองรายงานน าเข๎าตามระเบียบ/ประกาศท่ีก าหนดหลังจากการน าเข๎า
สินค๎าในแตํละครั้ง ตามแบบรายงานการน าเข๎าท่ีก าหนดในแตํละความตกลง 
14. เร่ือง ร่างบันทึกความร่วมมือด้านข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดระบบและการพ านักของแรงงานที่ทักษะเฉพาะ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรํางบันทึกความรํวมมือระหวํางกระทรวงยุติธรรม  กระทรวงการ
ตํางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ และส านักงานต ารวจแหํงชาติของประเทศญี่ปุุนกับ
กระทรวงแรงงาน (รง.) ราชอาณาจักรไทย เกี่ยวกับความรํวมมือด๎านข๎อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดระบบและการพ านัก
ของแรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะ (Draft of Memorandum of Cooperation between the Ministry of Justice, 
the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Health, Labour and Welfare and the National Police 
Agency of Japan and the Ministry of Labour of the Kingdom of Thailand on a Basic Framework for 
Information Partnership for Proper Operation of the System Pertaining to Foreign Human Resources 
with the Status of Residence of “Specified Skilled Worker” : MOC) โดยอนุมัติให๎ปลัดกระทรวงแรงงาน
เป็นผ๎ูลงนามในบันทึกความรํวมมือฯ ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ 
                   อยํางไรก็ตามในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต๎องแก๎ไขปรับปรุงถ๎อยค าของบันทึกความรํวมมือฯ ในสํวนท่ี
ไมํใชํสาระส าคัญและไมํขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได๎ให๎ความเห็นชอบไว๎ ให๎กระทรวงแรงงานสามารถด าเนินการ
ได๎ โดยให๎น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร๎อมท้ังช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได๎รับจากการปรับเปล่ียน
ดังกลําวด๎วย 
                   สาระส าคัญของร่างบันทึกความร่วมมือฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมการจัดสํงและการรับแรงงานท่ีมี
ทักษะเฉพาะจากประเทศไทยไปท างานในประเทศญี่ปุุนให๎เป็นไปอยํางราบรื่น  แก๎ไขปัญหาในการสํงและการรับ
แรงงาน และปัญหาของการพ านักอยูํในญี่ปุุนของแรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะซึ่งจะกํอให๎เกิดประโยชน์รํวมกันของท้ังสอง
ประเทศ โดยมีกรอบความรํวมมือ  (1) การแลกเปล่ียนข๎อมูล  : แลกเปล่ียนข๎อมูลท่ีเป็นประโยชน์หรือจ าเป็นเรํงดํวน
ตํอกระบวนการสํง – รับแรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะ รวมถึงข๎อมูลท่ีเกี่ยวกับประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีความต๎องการรับ
แรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะ และท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการขององค์กรกลาง (Intermediary Organization) ท้ังท่ีเป็น
บุคคลหรือองค์กรในประเด็นท่ีเกี่ยวข๎อง (2) การหารือเพื่อแก๎ไขปัญหาและประเด็นอื่น ๆ 
                   ท้ังนี้ กระทรวงและหนํวยงานของประเทศญี่ปุุนมีหน๎าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับแรงงานท่ีมี
ทักษะเฉพาะจากประเทศไทย โดยต๎องด าเนินการให๎เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของประเทศญี่ปุุน เชํน (1) 
จะต๎องรับแรงงานตํางชาติเข๎าไปท างานในภาคอุตสาหกรรมตามท่ีก าหนดไว๎  จ านวน 14 สาขา (เชํน ผ๎ูอนุบาลงาน
จัดการความสะอาดอาคาร อุตสาหกรรมช้ินสํวนและอุปกรณ์เครื่องจักรกล อุตสาหกรรมกํอสร๎าง เกษตรกรรม การ
ผลิตอาหารและเครื่องด่ืม เป็นต๎น) 

          ส าหรับหน๎าท่ีความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน (ประเทศไทย) มีหน๎าท่ีรับผิดชอบในการจัดสํง
แรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะจากประเทศไทย โดยด าเนินการให๎เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข๎องของประเทศ
ไทย เชํน (1) จัดสํงแรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะจากประเทศไทยโดยผํานชํองทางการจัดสํงของกรมการจัดหางาน บริษัท
จัดหางานท่ีได๎รับอนุญาตโดยถูกต๎องตามกฎหมาย นายจ๎างในประเทศไทยพาไปท างาน หรือโดยการแจ๎งการเดินทาง
ด๎วยตัวเอง (2) อนุญาตให๎องค์กรกลาง (Intermediary Organization) จัดเก็บคําบริการได๎ไมํเกินจ านวนท่ีกฎหมาย
ของท้ัง 2 ประเทศ ก าหนด 
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15. เร่ือง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน คร้ังที่ 11  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด๎านการพัฒนาชนบทและขจัด

ความยากจน ครั้งท่ี 11 และให๎ความเห็นชอบตํอรํางถ๎อยแถลงรํวมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด๎านการพัฒนา
ชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี 11 และมอบให๎กระทรวงมหาดไทย (มท.) ด าเนินการรับรองรํางถ๎อยแถลงรํวมฯ 
ตํอไป ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ  

สาระส าคัญ  
รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยได๎มอบหมายให๎รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงมหาดไทย (นายทรง

ศักดิ์ ทองศรี)  เป็นหัวหน๎าคณะผ๎ูแทนไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด๎านการพัฒนาชนบทและขจัดความ
ยากจน ครั้งท่ี 11 (ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication: AMRDPE
) ระหวํางวันท่ี 4 – 8 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมา รวมท้ังพิจารณาให๎ความ
เห็นชอบตํอรํางถ๎อยแถลงรํวมการประชุม AMRDPE ครั้งท่ี 11  ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมเพื่อแสดงถึง
ความคืบหน๎าของความรํวมมือด๎านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนระหวํางประเทศสมาชิกอาเซียน มี
สาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

1.เรียกร๎องให๎ท่ีประชุมระดับเจ๎าหน๎าท่ีอาวุโสอาเซียนด๎านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและเตรียมการส าหรับแผนปฏิบัติการปี ค.ศ. 2020 – 2025 และพัฒนาผลลัพธ์ของ
แผนปฏิบัติการให๎สอดคล๎องกับแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ปี ค.ศ. 2025 แผนปฏิบัติการการ
ติดตามและประเมินผล และแผนงาน Smart ASEAN Socio – Cultural Community  

2. ยืนยันถึงความมุํงมั่นในการสํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนในอาเซียน
ผํานการเสริมสร๎างความรํวมมือข๎ามสาขา การเสริมสร๎างนวัตกรรมท่ีครอบคลุมและการพัฒนาชนบทและขจัดความ
ยากจน โดยมีเปูาหมายเพื่อขจัดความยากจนและสร๎างความเข๎มแข็งในทุกระดับ 

3. เน๎นย้ าความส าคัญของความสอดคล๎องระหวํางวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระ
การพัฒนาท่ียั่งยืน ปี ค.ศ. 2030 ซึ่งจะน าไปสํูการบรรลุในการปรับปรุงชีวิตและความเป็นอยูํของประชาชนทํามกลาง
การเปล่ียนแปลงในภูมิภาคอาเซียน 

4. ยกยํองความมุํงมั่นของประชุมระดับเจ๎าหน๎าท่ีอาวุโสอาเซียนด๎านการพัฒนาชนบทและขจัดความ
ยากจนในการท างานด๎านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยท างานแบบข๎ามเสา เพื่อสํงเสริมการเช่ือมโยงระหวําง
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศความมั่นคงด๎านอาหาร และการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน รวมถึง
การศึกษาเรื่อง ความเป็นเมืองการเคล่ือนย๎ายของผ๎ูคนและการพัฒนาท่ีครอบคลุมไปถึงเมือง – ชนบทในอาเซียน 
และความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการบูรณาการเรื่องเพศสภาวะในการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 

5. สนับสนุนให๎ทุกประเทศสมาชิกทบทวนล าดับความส าคัญของกลํุมวิสัยทัศน์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก และวางแผนรํวมกันเพื่อความตํอเนื่องของเมือง – ชนบท และสํงเสริมการเช่ือมโยงชายแดน เพื่อใช๎
ประโยชน์จากศักยภาพและลดชํองวํางการพัฒนาโดยรํวมมือกับประเทศบวกสาม (จีน เกาหลีใต๎ และ ญี่ปุุน) 

6. เริ่มต๎นศึกษาเรื่องความส าคัญในการลดชํองวํางการพัฒนาในบริบทของการพัฒนาชนบทและขจัด
ความยากจนในราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมา และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และการประชุมสัมมนาการพัฒนาท่ียั่งยืนระหวํางอาเซียน – จีน – ส านักงาน
โครงการพัฒนาแหํงสหประชาชาติ (UNDP) ครั้งท่ี 5 ท่ีเน๎นการมีสํวนรํวมของเยาวชนและการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีจีน
เป็นผ๎ูสนับสนุน 

ท้ังนี้ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร๎อมท่ีจะเป็นเจ๎าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด๎านการพัฒนาชนบทและขจัด
ความยากจน ครั้งท่ี 12 ในปี 2564 
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16. เร่ือง ร่างความตกลง เลขที่ 173/3/764 -1 ว่าด้วยการรับก าลังพลของราชอาณาจักรไทยเข้าศึกษาใน
สถาบันการศึกษาทางทหารของกระทรวงกลาโหมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให๎กระทรวงกลาโหม (กห.) จัดท าความตกลง เลขท่ี 173/3/764-1 วําด๎วย
การรับก าลังพลของราชอาณาจักรไทยเข๎าศึกษาในสถาบันการศึกษาทางทหารของกระทรวงกลาโหมแหํงสหพันธรัฐ
รัสเซีย (รํางความตกลงฯ) และให๎ผ๎ูบัญชาการสถาบันวิชาการปูองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย หรือผ๎ูแทนท่ี
ได๎รับมอบหมาย เป็นผ๎ูรํวมลงนามในรํางความตกลงฯ ท้ังนี้หากมีความจ าเป็นต๎องเปล่ียนแปลงรายละเอียดของรําง
ความตกลงฯ โดยไมํได๎สํงผลกระทบตํอสาระส าคัญของรํางความตกลงฯ ให๎ กระทรวงกลาโหมพิจารณาด าเนินการได๎
ตามความเหมาะสม ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ 
                   รํางความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดแนวทางในการสํงก าลังพลของไทยไปเข๎ารับการฝึกศึกษา
ในหลักสูตรท่ีจัดขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ซึ่งกระทรวงกลาโหมจะเสนอรายช่ือหลักสูตรท่ีต๎องการสํงก าลังพล
เข๎ารับการศึกษาให๎กระทรวงกลาโหมรัสเซียพิจารณาภายในวันท่ี 15 มกราคมของทุกปี โดยจะแจ๎งรายช่ือหลักสูตรท่ี
สามารถสนับสนุนท่ีนั่งศึกษาได๎ให๎ฝุายไทยทราบภายในวันท่ี 15 มิถุนายนของทุกปี เพื่อเข๎ารับการศึกษาหลักสูตร
เตรียมความพร๎อมและภาษารัสเซีย ต้ังแตํเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นระยะเวลา 10 เดือน กํอนเข๎าศึกษาหลักสูตรทาง
ทหารตํอไป ท้ังนี้ ฝุายรัสเซียได๎แจ๎งวํานายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ได๎อนุมัติให๎ไทยอยูํในกลํุมมิตรประเทศ
ท่ีสามารถได๎รับทุนการศึกษาแบบให๎เปลํา โดยเฉพาะหลักสูตรนักเรียนนายร๎อยสหพันธรัฐรัสเซีย ส าหรับหลักสูตรอื่น
จะพิจารณาเป็นรายกรณี  
  รํางความตกลงฯ มีสาระส าคัญ ประกอบด๎วย 1) เนื้อหาของความตกลง 2) ข๎อก าหนดในการ
ฝึกอบรม 3) การสมัครเข๎ารับการฝึกอบรมและรายช่ือผ๎ูสมัคร 4) การลงนามในผนวกแนบท๎ายความตกลง 5) การ
คัดเลือกผ๎ูสมัครเข๎ารับการฝึกอบรม 6) หนังสือเดินทางตรวจลงตราและการลงทะเบียน 7) การสนับผ๎ูเข๎ารับการ
ฝึกอบรม 8) ประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม 9) ความรับผิดชอบของผ๎ูเข๎ารับการฝึกบอรม 10) การปฏิบัติตาม
ข๎อบังคับด๎านการรักษาความปลอดภัย 11) การยุติข๎อพิพาท และ 12) การมีผลใช๎บังคับของความตกลง 
 
17. เร่ือง การแต่งต้ังคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการส าหรับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 14 

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให๎แตํงต้ังคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการส าหรับการประชุม
สหประชาชาติวําด๎วยการปูองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยท่ี 14 (National Preparatory 
Committee – NPC) ตามองค์ประกอบและอ านาจหน๎าท่ีท่ีกระทรวงยุติธรรม เสนอ โดยมอบหมายให๎กระทรวง
ยุติธรรม เป็นหนํวยงานหลักในการประสานงานส าหรับการเข๎ารํวมการประชุมสหประชาชาติวําด๎วยการปูองกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยท่ี 14 (The 14th United Nations Congress on Crime 
Prevention and Criminal Justice – UN Crime Congress) ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ 

          ส านักงานวําด๎วยยาเสพติดและอาชญากรรมแหํงสหประชาชาติ (United Nations Office on 
Drugs and Crime – UNODC) ได๎เชิญรัฐบาลไทยสํงผ๎ูแทนเข๎ารํวมการประชุมสหประชาชาติวําด๎วยการปูองกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยท่ี 14 (UN Crime Congress) ระหวํางวันท่ี 20 – 
27 เมษายน 2563 ณ นครเกียวโต ประเทศญี่ปุุน  
                   ก าหนดการประชุมท่ีส าคัญ การหารืออยํางไมํเป็นทางการในวันท่ี 19 เมษายน 2563 และการประชุม
ระดับสูงภายใต๎หัวข๎อหลัก “Advancing crime prevention, criminal justice and the rule of law : towards 
the achievement of the 2030 Agenda” ระหวํางวันท่ี 20 – 22 เมษายน 2563 โดยมีประเด็นหารือท่ีส าคัญตาม
ระเบียบวาระการประชุมได๎แกํ (1) Crime prevention (2)  Criminal justice system (3) Rule of law และ (4) 
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International cooperation and technical assistance  ซึ่งท่ีประชุมจะพิจารณารับรองรํางปฏิญญาเกียวโต 
(Kyoto Declaration) เป็นเอกสารผลลัพธ์ 
  ส าหรับการประชุม UN Crime Congress สมัยท่ี 14 กระทรวงยุติธรรมได๎ด าเนินการยกรํางค าส่ัง
แตํงต้ังคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการส าหรับการประชุมสหประชาชาติวําด๎วยการปูองกันอาชญากรรมและ
ความยุติธรรมทางอาชญากรรม (NPC) ในลักษณะเดียวกับการประชุม UN Crime Congress สมัยท่ี 13 โดยมี
รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ และมีอ านาจหน๎าท่ีในการให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็น
และแนวโน๎มท่ีส าคัญด๎านการปูองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา รวมท้ังก าหนดยุทธศาสตร์และทําที
ไทยในการเจรจาประเด็นตําง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์หลักของประเทศ ฯ  
 
18. เร่ือง การประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน คร้ังที่ 23 และการประชุมที่เก่ียวข้อง ณ เมืองบันดาร์
เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตํอรํางแถลงขําวรํวมระดับรัฐมนตรีทํองเท่ียวอาเซียน ซึ่งจะเป็นรําง
ผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรีทํองเท่ียวอาเซียน ครั้งท่ี 23 และการประชุมท่ีเกี่ยวข๎อง ในการประชุมการ
ทํองเท่ียวอาเซียน ครั้งท่ี 39 และหากมีความจ าเป็นต๎องแก๎ไขรํางแถลงขําวรํวมฯ ให๎กระทรวงการทํองเท่ียวและกีฬา
สามารถด าเนินการได๎โดยกระทรวงการทํองเท่ียวและกีฬาจะได๎น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในภายหลัง หากมีการ
ปรับปรุงแก๎ไขพร๎อมด๎วยเหตุผลประกอบ  รวมท้ังอนุมัติให๎ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวําการกระทรวงการทํองเท่ียวและกีฬา 
(นายสิรภพ ดวงสอดศรี) ซึ่งได๎รับมอบหมายจากรัฐมนตรีวําการกระทรวงการทํองเท่ียวและกีฬา เข๎ารํวมการประชุม
ระดับรัฐมนตรีทํองเท่ียวอาเซียนและรํวมรับรองรํางแถลงขําวรํวมฯ โดยไมํมีการลงนามในการประชุมการทํองเท่ียว
อาเซียน ครั้งท่ี 39 ณ เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม ตามท่ีกระทรวงการทํองเท่ียวและกีฬา เสนอ 
                   สาระส าคัญของเรื่อง 
                   กระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการทํองเท่ียวแหํงบรูไนดารุสซาลามจะเป็นเจ๎าภาพจัดการประชุม 
การทํองเท่ียวอาเซียน ครั้งท่ี 39 (ASEAN Tourism Forum: ATF 2020) ระหวํางวันท่ี 12 – 16 มกราคม 2563 ณ 
เมืองบันดาเสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม โดยมีการประชุมระดับรัฐมนตรีทํองเท่ียวอาเซียน ระหวํางวันท่ี 15 – 16 
มกราคม 2563 ประกอบด๎วย (1) การประชุมรัฐมนตรีทํองเท่ียวอาเซียน ครั้งท่ี 23 ในวันท่ี 15 มกราคม 2563 (2) 
การประชุมรัฐมนตรีทํองเท่ียวอาเซียน – อินเดีย ครั้งท่ี 8 ในวันท่ี 16 มกราคม 2563 และ (3) การประชุมรัฐมนตรี
ทํองเท่ียวอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุุน เกาหลี) ครั้งท่ี 19 ในวันท่ี 16 มกราคม 2563 โดยในการเตรียมการจัดการ
ประชุมดังกลําว เลขาธิการอาเซียนด๎านการทํองเท่ียวในฐานะฝุายเลขานุการการประชุมฯ ได๎ยกรํางแถลงขําวรํวม 
(Joint Media Statement) ซึ่งจะเป็นรํางผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีทํองเท่ียวอาเซียนดังกลําวในการประชุม
การทํองเท่ียวอาเซียน ครั้งท่ี 39 และจะมีการแถลงขําวรํวมกันของรัฐมนตรีทํองเท่ียวอาเซียนท้ัง 10 ประเทศในวันท่ี 
16 มกราคม 2563 
                   ท้ังนี้ การประชุมการทํองเท่ียวอาเซียน (ASEAN Tourism Forum: ATF) เป็นความรํวมมือกัน
ภายในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อสํงเสริมการทํองเท่ียวในภูมิภาคให๎เป็นจุดหมายปลายทางเดียว (One 
Destination) โดยการประชุมดังกลําวจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้ง ภายใต๎ความรํวมมือระหวํางอุตสาหกรรมการทํองเท่ียวของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนท้ังหมด 10 ประเทศ และการเป็นเจ๎าภาพจัดการประชุมนั้นจะเวียนกันตามตัวอักษรของ
ประเทศสมาชิก 
  
19. เร่ือง ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการรับรองเอกสารส าหรับการประชุม Global Forum for Food 
and Agriculture (GFFA) คร้ังที่ 12 และการประชุม Berlin Agriculture Minister’s Conference คร้ังที่ 
12 
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                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให๎มีการรับรองเอกสารรวม 2 ฉบับ ได๎แกํ (1) รํางเอกสาร
แถลงการณ์ (First draft GFFA Communique 2020) และ (2) เอกสาร FAO-Concept Note for an 
International Digital Council for Food and Agriculture ในการประชุมรัฐมนตรีเกษตร (Berlin Agriculture 
Minister’s Conference) ครั้งท่ี 12 โดยอนุมัติในหลักการวํา หากมีความจ าเป็นต๎องปรับปรุงแก๎ไขเอกสารท้ัง 2 
ฉบับ ในประเด็นท่ีไมํใชํสาระส าคัญ ให๎กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได๎โดยไมํต๎องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีก ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                   สาระส าคัญของรํางเอกสารท้ัง 2 ฉบับ 
                   1. รํางเอกสารแถลงการณ์ฯ ประกอบด๎วย 4 สํวนหลัก ดังนี้ 1) การค๎าท่ีสนับสนุนความมั่นคงทาง
อาหารของโลก 2) การท างานรํวมกันทางด๎านการค๎า เพื่อการพัฒนาด๎านการเกษตร 3) การท าหํวงโซํคุณคําทาง
อาหาร ครอบคลุม ยั่งยืน และปลอดภัย 4) การเสริมสร๎างความแข็งแกรํงของกฎระเบียบท่ีเป็นธรรมในการค๎าสินค๎า
เกษตร ซึ่งสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล และการด าเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีส าคัญ ได๎แกํ การ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยูํและเพิ่มรายได๎ของเกษตรกร การท าการเกษตรท่ียั่งยืน การเสริมสร๎างความมั่นคงทางอาหาร
ตลอดหํวงโซํอาหาร การบรรเทาความเสียหายจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสํงเสริมและสนับสนุนในด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน การศึกษาและการสํงเสริมด๎านการเกษตรเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเส่ียงในภาค
การเกษตร การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช๎ในการท าการเกษตร การเพิ่มบทบาทของสตรี เกษตรกรรายยํอย 
และเกษตรกรแบบครอบครัวในภาคเกษตรเพื่อให๎เกิดการพัฒนาพื้นท่ีชนบท ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การสํงเสริมความปลอดภัยอาหาร โดยมิให๎มีความเส่ียงตํอสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และ
พืช และการด าเนินการตามมาตรฐานสากล ท้ัง Codex, OIE และ IPP รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขของ WTO 
                    2. เอกสาร FAO-Concept Note for an International Digital Council for Food and 
Agriculture  จัดท าขึ้นตามข๎อเรียกร๎องของท่ีประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตร ครั้งท่ี 11 ในระหวํางการประชุม GFFA 
2019 ประกอบด๎วย แนวทางการพัฒนาด๎านการเกษตร กรอบการด าเนินการ ซึ่งได๎มีการพัฒนาผํานองค์กรระหวําง
ประเทศ หรือโครงการตําง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร๎างกลไกการท างานขึ้นใหมํเกี่ยวกับสภาดิจิทัลระหวํางประเทศ
วําด๎วยอาหารและการเกษตร เพื่อเป็นเวทีในการขยายความรํวมมือ แลกเปล่ียนข๎อคิดเห็นและประสบการณ์เพื่อให๎
เกิดการพัฒนาทางดิจิทัลอยํางรวดเร็วในการแก๎ไขความท๎าทายในเรื่องความมั่นคงอาหาร ความอดอยากหิวโหย 
สุขภาพ ระบบเกษตรและอาหารท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และระหวํางประเทศ โดยเอกสาร 
FAO-Concept Note ดังกลําว ได๎ผํานการพิจารณาให๎ความเห็นจากผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียทุกภาคสํวนแล๎ว 
 

 
แต่งต้ัง 

 
20. เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตํงต้ังข๎าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให๎ด ารงต าแหนํงประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ราย ต้ังแตํวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ๎วนสมบูรณ์ ดังนี้   
  1. นางร าไพ เกียรติอดิศร นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ (ด๎านสาธารณสุข) ศูนย์อนามัยท่ี 3 
นครสวรรค์ กรมอนามัย ด ารงต าแหนํง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด๎านอนามัยส่ิงแวดล๎อม) กรมอนามัย 
ต้ังแตํวันท่ี 2 กันยายน 2562    
   2. นายไพบูลย์ อัศวธนบดี นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด๎านเวชกรรมปูองกัน) งานเวชปฏิบัติครอบครัว
และชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง กลํุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม ส านักงานสาธารณสุข
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จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหนํง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด๎านเวชกรรมปูองกัน) 
โรงพยาบาลมหาสารคาม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ส านักงานปลัดกระทรวง ต้ังแตํวันท่ี 6 กันยายน 
2562  
  ท้ังนี้ ต้ังแตํวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมแตํงต้ังเป็นต๎นไป  
 
21. เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (ส านัก
งบประมาณ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีส านักงบประมาณเสนอแตํงต้ังข๎าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ให๎ด ารงต าแหนํงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ราย ต้ังแตํวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ๎วน
สมบูรณ์ ดังนี้   
  1. นายกรณินทร์ กาญจโนมัย ท่ีปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเช่ียวชาญ) 
ส านักงบประมาณ ด ารงต าแหนํง ท่ีปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ส านักงบประมาณ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ต้ังแตํวันท่ี 2 ตุลาคม 2562   
   2. นายสมมิตร โตรักตระกูล ท่ีปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเช่ียวชาญ) 
ส านักงบประมาณ ด ารงต าแหนํง ท่ีปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ส านักงบประมาณ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ต้ังแตํวันท่ี 10 ตุลาคม 2562   
   ท้ังนี้ ต้ังแตํวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมแตํงต้ังเป็นต๎นไป  
 
22. เร่ือง การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการจัดต้ังสถาบันไทยโคเซ็น  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแตํงต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการ
จัดต้ังสถาบันไทยโคเซ็น โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวม 23 คน และอ านาจหน๎าท่ีของคณะกรรมการ รวม 
6 ข๎อ โดยให๎กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ไปพิจารณาด าเนินการตํอไปด๎วย  
  องค์ประกอบ  
  รัฐมนตรีท่ีก ากับดูแลสถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีวําการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นท่ีปรึกษา นายกอบศักด์ิ ภู
ตระกูล เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรองประธานกรรมการคนท่ี 1 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นรองประธานกรรมการคนท่ี 2 นายประสาท สืบค๎า 
นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย และนางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน เป็นกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ  กรรมการประกอบด๎วย 
หัวหน๎าผ๎ูแทนองค์การความรํวมมือระหวํางประเทศแหํงญี่ปุุน ส านักงานประเทศไทย ประธานหอการค๎าญี่ปุุน – 
กรุงเทพฯ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก เลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผ๎ูอ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการข๎าราชการพล
เรือน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง 
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี โดยมีผ๎ูอ านวยการสถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ ผ๎ูอ านวยการส านักงานโครงการจัดต้ังสถาบันไทยโคเซ็น สถาบันสํงเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ๎ูอ านวยการส านักบริหารงานความเป็นเลิศด๎านวิทยาศาสตร์ศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผ๎ูอ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผ๎ูชํวยเลขานุการ   
  อ านาจหน้าที่  
  1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานสถาบันไทยโคเซ็นและสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาไทย
ในการไปศึกษาตํอ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุุน   
   2. บริหารโครงการจัดต้ังสถาบันไทยโคเซ็นและก ากับดูแลแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด๎านอุตสาหกรรมของสถาบันการศึกษารูปแบบโคเซ็นในประเทศไทย เพื่อสร๎างวิศวกรนัก
ปฏิบัติ (practical engineers) และนวัตกรคุณภาพ ท้ังด๎านคุณภาพและปริมาณ รวมถึงการพัฒนาตํอยอดงานวิจัย



 

 

 

27 

เชิงอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข๎อง (ตามนัยข๎อ 1) เพื่อให๎ได๎วิศวกรนักปฏิบัติและนวัตกรคุณภาพ สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของประเทศ เพื่อเสริมสร๎างความเช่ือมั่นและความสามารถในการแขํงขันของอุตสาหกรรมเปูาหมายตําง ๆ ในประเทศ
และภูมิภาค    
  3. ด าเนินการและก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการพัฒนาก าลั งคนด๎านวิศวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค   
  4. สนับสนุนหนํวยงานตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด๎านอุตสาหกรรม            
ให๎ประสานความรํวมมือกันอยํางจริงจัง และสร๎างเครือขํายการด าเนินงานแบบบูรณาการ   
  5. แตํงต้ังคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะท างานได๎ตามความเหมาะสม เพื่อให๎การด าเนินงาน
การศึกษารูปแบบโคเซ็นในประเทศไทย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย และสอดคล๎องกับนโยบายและทิศทางท่ี
ก าหนดไว๎ในข๎อ 1.  
  6. อื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด    
 
23. เร่ือง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีส านักงาน ก.พ. เสนอแตํงต้ังกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ก าหนดเปูาหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ จ านวน 4 คน ดังนี้  1. นายสมภพ อมาตยกุล  2. นายปรัชญา 
เวสารัชช์ 3. นายพงศ์โพยม วาศภูติ 4. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ ท้ังนี้ ต้ังแตํวันท่ี 14 มกราคม 2563 เป็นต๎นไป  
 
24. เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงพาณิชย์เสนอแตํงต้ังข๎าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ให๎ด ารงต าแหนํงประเภทบริหาร
ระดับสูง จ านวน 3 ราย ดังนี้   
   1. นายฉัตรชัย ศักด์ิศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค๎าภายใน ด ารงต าแหนํงผ๎ูตรวจราชการกระทรวง 
ส านักงานปลัดกระทรวง   
   2. นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค๎า ด ารงต าแหนํงผ๎ูตรวจราชการ
กระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง    
  3. นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ รองอธิบดีกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ ด ารงต าแหนํง
ผ๎ูตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง   
    ท้ังนี้ ต้ังแตํวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมแตํงต้ังเป็นต๎นไป เพื่อทดแทนต าแหนํง      
ท่ีวําง  
 
25. เ ร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) เสนอ
แตํงต้ัง นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผ๎ูอ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ ให๎ด ารงต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ ต้ังแตํวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมแตํงต้ังเป็นต๎นไป เพื่อทดแทน
ต าแหนํงท่ีวําง 
 
26. เร่ือง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแตํงต้ัง นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผ๎ูแทน
กระทรวงการคลัง   เป็นกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.)  แทน     
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ท่ีขอลาออก โดยให๎มีผลต้ังแตํวันท่ี 14 มกราคม 2563 เป็นต๎นไป ท้ังนี้ ผ๎ูซึ่งได๎รับแตํงต้ัง
แทนนี้ให๎อยูํในต าแหนํงตามวาระของผ๎ูซึ่งตนแทน   
 



 

 

 

28 

27. เร่ือง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเสนอแตํงต้ังกรรมการ
ผ๎ูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังแหํงชาติ จ านวน 12 
คน แทนกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิเดิมท่ีด ารงต าแหนํงครบวาระสามปี ดังนี้   
   1. ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสด์ิ ด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  
   2. นายวิจารย์ สิมาฉายา ด๎านส่ิงแวดล๎อม  
  3. นายศศิน เฉลิมลาภ ด๎านทรัพยากรธรณี   
  4. ศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ด๎านวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
  5. รองศาสตราจารย์อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ ด๎านเศรษฐศาสตร์   
  6. ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ด๎านนิติศาสตร์  
  7. นายนิวัติ ธัญญะชาติ ด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ผ๎ูแทนชุมชนชายฝ่ัง
กลํุมจังหวัดท่ี 1 ระยอง จันทบุรี ตราด)    
  8. นายบรรเจิด อุดมสมุทรหิรัญ ด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ผ๎ูแทนชุมชน
ชายฝ่ังกลํุมจังหวัดท่ี 2 ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)    
  9. นายมนูญ ค๎ุมรักษ์ ด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ผ๎ูแทนชุมชนชายฝ่ัง
กลํุมจังหวัดท่ี 3 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี)   
  10. นายสุไลมาน ดาราโอะ ด๎านการประมง (ผ๎ูแทนชุมชนชายฝ่ังกลํุมจังหวัดท่ี 4 นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส)    
      11. นายธนู แนบเนียร ด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ผ๎ูแทนชุมชนชายฝ่ัง
กลํุมจังหวัดท่ี 5 ระนอง พังงา ภูเก็ต)    
  12. นายบรรจง นฤพรเมธี ด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ผ๎ูแทนชุมชน
ชายฝ่ังกลํุมจังหวัดท่ี 6 กระบี่ ตรัง สตูล)   
   ท้ังนี้ ต้ังแตํวันท่ี 14 มกราคม 2563 เป็นต๎นไป  
 
28. เร่ือง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แทนต าแหน่งที่ว่าง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแตํงต้ัง นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ ให๎
ด ารงต าแหนํงกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทน
ต าแหนํงท่ีวําง ท้ังนี้ ต้ังแตํวันท่ี 14 มกราคม 2563 เป็นต๎นไป โดยให๎ผ๎ูได๎รับแตํงต้ังให๎ด ารงต าแหนํงแทน อยูํใน
ต าแหนํงเทํากับวาระท่ีเหลืออยูํของกรรมการซึ่งได๎แตํงต้ังไว๎แล๎ว  
 
29. เร่ือง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากต าแหน่งและ
แต่งต้ังเพิ่มเติม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแตํงต้ังบุคคลเป็นกรรมการอื่นใน
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมแทนกรรมการเดิมท่ีลาออก ดังรายช่ือตํอไปนี้   
  1. นางศรีวณิก หัสดิน เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ   
   2. นายอัศม์เดช วานิชชินชัย เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ   
    3. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผ๎ูแทน
กระทรวงการคลัง  
  4. นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ผ๎ูแทนกระทรวงสาธารณสุข  
  5. นายคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์  
  6. พลต ารวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ  
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   ท้ังนี้ ต้ังแตํวันท่ี 14 มกราคม 2563 เป็นต๎นไป และให๎มีวาระการด ารงต าแหนํงเทํากับกรรมการเดิม
ท่ีพ๎นจากต าแหนํง คือเทํากับวาระของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมชุดปัจจุบันที่คงเหลืออยูํ  
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