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  วันนี้ (19 มีนาคม 2562)  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ 
    หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. …. 
    (ยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา  
    ของวันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 18 เมษายน 2562)   
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ด่าน
    พรมแดนบ้านเขาดินของด่านศุลกากรอรัญประเทศ)  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการด าเนินคดีในความผิด
    ตามกฎหมายการเงินการคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่
    ต้องห้ามส่งออกและห้ามน าผ่านไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน พ.ศ. ….  
  7.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
    ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สภากาชาดไทย)  
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
    เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
  
  9.  เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62  
  10.  เรื่อง   การน าที่ดินขององค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของ 
    รัฐบาลมาใช้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่บริเวณถนนโครงการสาย ข7 
    อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
  11.  เรื่อง   ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่ของบริษัท  
    ปรินดาจ ากัด (มหาชน) ที่จังหวัดเพชรบุรี 
  12.  เรื่อง   การด าเนินโครงการทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ  ภายใต้แผนการปฏิรูป
    ประเทศท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน (Quick Win)  
  13.  เรื่อง  มาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
  14.  เรื่อง  การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
    (ต าแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร) 
  15.  เรื่อง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้ 
    การก ากับ  
  16.  เรื่อง  ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง  
    รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  
  17.  เรื่อง  การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศ
    ต้นทางเพ่ือร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจ าปี พ.ศ. 2562 
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ต่างประเทศ 
 
  18.   เรื่อง   การให้สิทธิพิเศษทางภาษีในกรอบอาเซียนกับการค้าที่มีการใช้หนังสือรับรองถิ่น
    ก าเนิดสินค้าส าหรับการส่งสินค้าจากประเทศสมาชิกที่เป็นคนกลางไปยังประเทศ
    สมาชิกอ่ืน (Back – to – Back Certificate of Origin) ควบคู่กับการใช้ใบก ากับ
    ราคาสินค้าของประเทศท่ีสาม  (Third Country Invoicing) 
  19.   เรื่อง   การต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล
    ฟิลิปปินส์ 
  20.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือปราบปรามการ
    ก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ 
  21.   เรื่อง   ร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่อง การป้องกัน
    การลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย 
   

แต่งตั้ง 
 
  22.  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ [โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน 
    มาตรฐานสากล (Programme  for International Student Assessment :  
    PISA)]  
  23.  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
  24.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาวิศวกร ตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง (3) 
    แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  
  25.  เรื่อง  การเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้า 
    ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. …. (ยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่เวลา 
00.01 นาฬิกา ของวันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 18 เมษายน 2562)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. …. (ยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่  10 เมษายน 2562 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่              
18 เมษายน 2562) ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
  ทั้งนี้ คค. เสนอว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี 2562 มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน คาดว่า
จะมีประชาชนจ านวนมากเดินทางกลับภูมิล าเนา เป็นผลให้การจราจรติดขัดในทุกสายทางที่ออก และเข้า
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้
ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ท าให้การจราจรมีความคล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดการใช้พลังงาน
ของประเทศ และโดยที่การก าหนดช่วงระยะเวลาให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 
7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็นประจ าทุกปี 
พ.ศ. 2550 (ตั้งแต่เวลา 16.00 นาฬิกา ของวันที่ 10 เมษายน ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 16 เมษายน) ยังไม่
เหมาะสมกับช่วงระยะเวลาการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี 2562 ดังนั้น สมควรก าหนด
ระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษทั้งสองสายดังกล่าวเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี 2562 ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 10 เมษายน 2562 
ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 18 เมษายน 2562  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  ก าหนดให้ ยก เว้นค่ าธรรมเนี ยมการใช้ ยานยนตร์บนทางหลวงพิ เศษหมายเลข  7                
(สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา และบนทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาพิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี ตั้งแต่
เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 
2562  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการอนุญาตน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร              
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีก าตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ ตามที่ กค. เสนอ เป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงการอนุญาตน าสุราเข้า
มาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักร 
จากเดิมที่ก าหนดให้สุราที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็น
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศก าหนด เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการก าหนดมาตรฐานสุรา              
อันจะเป็นการอ านวยความสะดวก ท าให้เกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติในการน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษีสุราที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่มีผลกระทบต่อรายได้                 
ภาษีสรรพสามิตแต่อย่างใด  
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  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  ก าหนดให้สุราน าเข้าต้องมีมาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศก าหนด จาก เดิมที่ก าหนดให้สุราน าเข้า
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

กฎกระทรวงฯ ฉบับปัจจุบัน ร่างกฎกระทรวงฯ ที่ กค. เสนอ 

- ข้อ 5 (2) ส่งตัวอย่างสุราที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักร
ต่ออธิบดี เพ่ือตรวจวิ เคราะห์คุณภาพก่อนยื่นค าขอ
ใบอนุญาต หรือส่งหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง
สุ ราดั งกล่ าวว่ามีคุณ สมบั ติ เป็ น ไป ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทั้งนี้ หนังสือรับรองต้องออกโดย
หน่วยงานที่อธิบดีก าหนดให้เป็นหน่วยงานตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสุรา หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
หน่วยงานที่รัฐบาลต่างประเทศรับรองให้มีหน้าที่ควบคุม
การผลิตสุราของผู้ผลิตสุราในต่างประเทศ  

- ข้อ 5 (2) ส่งตัวอย่างสุราที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักร                 
ต่ออธิบดีเพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพก่อนยื่นค าขอใบอนุญาต 
หรือส่งหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ตัวอย่างสุราดังกล่าวว่า
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศก าหนด 
ทั้งนี้ หนังสือรับรองต้องออกโดยหน่วยงานที่อธิบดีก าหนดให้
เป็นหน่วยงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุรา หรือหน่วยงานของ
รัฐบาลต่างประเทศ หรือหน่วยงานที่รัฐบาลต่างประเทศ
รับรองให้มีหน้าที่ควบคุมการผลิตสุราของผู้ผลิตสุราใน
ต่างประเทศ   

 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ด่านพรมแดนบ้านเขาดิน
ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. …. (ด่านพรมแดนบ้านเขาดินของด่านศุลกากรอรัญประเทศ) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  ทั้งนี้  กค. เสนอว่า โดยที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้กรมศุลกากรทราบว่าได้มีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือส าหรับให้บุคคลและพาหนะที่เกี่ยวข้องผ่านเข้า – ออก เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา อ านวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง และเป็นการสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว ประกอบกับการก าหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดนต้องก าหนด
โดยกฎกระทรวง ซึ่งเป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) 
และ (2) แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ดังนั้น จึงเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงก าหนด            
ด่านศุลกากรและด่านพรมแดน พ.ศ. 2560 เพ่ือก าหนดให้จุดผ่านแดนถาวรบ้านดิน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
เป็นด่านพรมแดนบ้านเขาดิน ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ   
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ก าหนดด่านพรมแดนบ้านเขาดิน ตั้งอยู่หมู่ที่  8 บ้านเขาดิน ต าบลคลองหาด อ าเภอคลอง                 
หาด จังหวัดสระแก้ว  
   2. ก าหนดเขตแดนทางบก ราชอาณาจักรกับราชอาณาจักรกัมพูชา  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมง
พาณิชย์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนา                
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
   กษ. เสนอว่า เดิมได้มีกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์              
พ.ศ. 2561 ใช้บังคับ แต่เนื่องจากกฎกระทรวงดังกล่าวมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องหรือไม่ครอบคลุมข้อเท็จจริง               
บางประการ เช่น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์ กรณีการแก้ไขรายการใบอนุญาต หรือ
กรณีการโอนใบอนุญาต จึงจ าเป็นต้องยกเลิกกฎกระทรวงดังกล่าว ประกอบกับการท าประมงผิดกฎหมายของประเทศ
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ไทยยังมีปัญหาและเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการยกร่างกฎกระทรวงขึ้นใหม่ 
เพ่ือให้ครอบคลุมการจัดสรรปริมาณสัตว์น้ าให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการท าการประมงและปริมาณผลิตผล
สูงสุดของสัตว์น้ าที่สามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืนตามที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมง รวมทั้ง               
เพ่ือแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม
โดยเร็ว  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561   
   2. ก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีกรรมสิทธิ์ในเรือประมงที่จะท าการประมง และในกรณีที่               
ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเรือประมงหลายล า ไม่ว่าจะเป็นเรือประมงไทย หรือมิใช่เรือประมงไทย 
ต้องแจ้งชื่อเรือประมงดังกล่าวทุกล า พร้อมทั้งหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในเรือประมงล านั้น ส่วนเรือประมงที่ยังไม่              
จดทะเบียนเป็นเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย ต้องมีหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนเรือประมงจากกรมประมง  
   3. ก าหนดให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตสามารถยื่นค าขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตได้ 5 กรณี ได้แก่                 
(1) แก้ไขรายการให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐานทางทะเบียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2) แก้ไขรายการ
กรณีน าเรือประมงล าอ่ืนมาทดแทนเรือที่มีใบอนุญาตท าการประมง (3) แก้ไขรายการเกี่ยวกับเครื่องมือท าการประมง 
(4) แก้ไขรายการเกี่ยวกับพ้ืนที่ท าการประมง และ (5) แก้ไขรายการกรณียกสิทธิของปริมาณสัตว์น้ าที่ได้รับการจัดสรร
ในรอบปีการประมง ทั้งนี้ การแก้ไขรายการในใบอนุญาตตาม (2) (3) และ (4) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่
คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติเห็นชอบ  
  4. ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น้ า เนื่องจาก
ผู้รับใบอนุญาตสามารถน าปริมาณสัตว์น้ าของตนไปควบรวมกับปริมาณสัตว์น้ าของใบอนุญาตอ่ืนได้และหากมีปริมาณ
สัตว์น้ าคงเหลือจากการควบรวมดังกล่าว ผู้รับโอนใบอนุญาตสามารถน าเอาปริมาณสัตว์น้ าคงเหลือไปควบรวมกับ
เรือประมงล าอ่ืนได้อีก ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวให้ค านึงถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือท าการประมง 
พ้ืนที่ท าการประมง และปริมาณสัตว์น้ าของใบอนุญาตฉบับเดิม และใบอนุญาตท่ีจะน ามาควบรวมปริมาณสัตว์น้ า   
  5. กรณีผู้รับโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น้ า ต้องด าเนินการกับเรือล าเดิมหรือเรือ
ที่น ามาควบรวม แล้วแต่กรณี ตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในค าขอ หากผู้ขอรับโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวม
ปริมาณสัตว์น้ าไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผัน 
ให้ถือว่าการขอโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น้ าดังกล่าวเป็นอันสิ้นผล เสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีการโอน
ใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น้ ามาก่อน และไม่มีสิทธิได้รับคืนใบอนุญาตฉบับเดิม และให้เพิกถอน
ใบอนุญาตที่ออกให้ใหม่จากการควบรวมปริมาณสัตว์น้ านั้น ยกเว้นใบอนุญาตของบุคคลที่รับโอนเฉพาะปริมาณ               
สัตว์น้ าคงเหลือ ให้แก้ไขห้วงเวลาท าการประมงตามปริมาณสัตว์น้ าที่ได้รับจัดสรรตามใบอนุญาตฉบับเดิม  
 
5. เรื่อง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการด าเนินคดีในความผิดตามกฎหมายการเงิน
การคลัง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงาน         
การด าเนินคดีในความผิดตามกฎหมายการเงินการคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และ
ให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้  
  กค. เสนอรายงานว่า   
  1. โดยที่ได้มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการด าเนินคดีในความผิดตาม
กฎหมายการเงินการคลัง พ.ศ. 2546 ในข้อ 4 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประสานงานการด าเนินคดีในความผิดตาม
กฎหมายการเงินการคลัง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นกรรมการ และให้ผู้อ านวยการกลุ่มงานป้องปรามการเงินนอกระบบ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็น
กรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
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   2. เนื่องจาก กค. ได้มีการปรับโครงสร้างของหน่วยงานภายใน โดยยุบเลิกและโอนภารกิจของ           
กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไปไว้ที่ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โดย
จัดตั้งเป็นส านักนโยบายพัฒนากระบบการเงินภาคประชาชน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานเศรษฐกิจการ
คลัง กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 จึงท าให้โครงสร้างของคณะกรรมการประสานงานฯ ในส่วนของ
คณะกรรมการ และฝ่ายเลขานุการไม่สอดคล้องกับสถานะและโครงสร้างปัจจุบันของส่วนราชการ ส่งผลให้การ
ประสานงาน เร่งรัด และติดตามการด าเนินคดีตามกฎหมายการเงินการคลัง การพิจารณาข้อเท็จจริง การตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน องค์ประกอบความผิดและวิธีที่จะด าเนินการกับผู้กระท าความผิดตามกฎหมายการเงินการคลังของ
คณะกรรมการประสานงานฯ ไม่สามารถด าเนินการได้  
   3. ดังนั้น เพ่ือให้องค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานฯ ในส่วนของคณะกรรมการและ               
ฝ่ายเลขานุการสอดคล้องกับสถานะและโครงสร้างปัจจุบันของส่วนราชการ และเพ่ือให้คณะกรรมการประสานงานฯ 
สามารถด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ต่อไปได้ จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประสานงานฯ ดังกล่าว นอกจากนี้เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามระเบียบ จึงได้แก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินคดีตามกฎหมายการเงินการคลังให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
    สาระส าคัญของร่างระเบียบ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

การประสานงานฯ พ.ศ. 2546 
ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การประสานงานฯ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

เหตุผล 

ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง
เรียกว่า “คณะกรรมการประสานงาน
การด าเนินคดีในความผิดตามกฎหมาย
การเงินการคลัง” ประกอบด้วย ปลัด
ก ระท รว งก ารค ลั ง  เป็ น ป ระธ าน
กรรมการ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด 
ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้แทน
กรมสอบสวนคดี พิ เศษ ผู้แทนกรม
ศุลกากร ผู้แทนกรมสรรพสามิต ผู้แทน
กรมสรรพากร ผู้ แทนธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย และผู้ แทนส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการ  
   ให้ผู้อ านวยการกลุ่มงานป้องปราม
การเงินนอกระบบ ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่ง
ป ร ะ เท ศ ไ ท ย แ ล ะ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ  

ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า 
“คณะกรรมการประสานงานการด าเนินคดี
ในความผิดตามกฎหมายการเงินการคลัง” 
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็น
ประธานกรรมการ ผู้แทนส านักงานอัยการ
สูงสุด  ผู้ แทนส านักงานต ารวจแห่ งชาติ 
ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนกรม
ศุลกากร ผู้ แทนกรมสรรพสามิต ผู้แทน
กรมสรรพากร ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็น
กรรมการ  
   ให้ผู้อ านวยการกลุ่มงานป้องปรามการเงิน
นอกระบบกลุ่มกฎหมาย ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลั ง เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

   เพ่ื อ ให้ องค์ประกอบของ
คณะกรรมการประสานงานการ
ด า เนิ น คดี ใน ความผิ ดตาม
กฎหมายการเงินการคลัง ใน
ส่วนของกรรมการสอดคล้อง
กับสภาพการณ์และโครงสร้าง
ปัจจุบันของส่วนราชการ  
 
 
 
 
 
 
   เพ่ื อ ให้ องค์ประกอบของ
คณะกรรมการประสานงานการ
ด า เนิ น คดี ใน ความผิ ดตาม
กฎหมายการเงินการคลัง ใน
ส่ วน ข อ งฝ่ า ย เล ข านุ ก า ร
สอดคล้องกับสภาพการณ์และ
โครงสร้างปัจจุบันของส่วน
ราชการ  

ข้อ 7 ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
มีเอกสารหลักฐานเพียงพอในการ
พิจารณาการกระท าอันเป็นความผิด
ตามกฎหมายการเงินการคลัง ให้เสนอ
เรื่องดังกล่าวพร้อมเอกสารหลักฐาน
และข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นต่อ

ข้อ 7 ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามี
เอกสารหลักฐานเพียงพอในการพิจารณา
การกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย
การเงินการคลัง ให้อาจเสนอเรื่องดังกล่าว
พร้อมเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงพร้อม
ความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา  

   เพื่อให้เป็นดุลพินิจของ
หน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณา
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
พิจารณา  
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คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา  
ข้อ 10 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ให้
หน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้วางระเบียบหรือออกค าสั่ง
ภายในหน่วยงานของรัฐนั้น เพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  

ข้อ 10 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ให้
หน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้
วางระเบียบหรือออกค าสั่งภายในหน่วยงาน
ของรัฐนั้นให้เกิดความชัดเจน โดยพิจารณา
ถึงความส าคัญและความจ าเป็นของคดีที่
ต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา 
เพ่ือให้การปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  

   เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่
ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้วาง
ระเบียบหรือออกค าสั่งภายใน
หน่วยงานให้เกิดความชัดเจน
ว่า คดีที่จะเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการพิจารณา
จะต้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง
โดยให้พิจารณาถึง
ความส าคัญและความจ าเป็น  

  
6. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้าม
น าผ่านไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและ
ยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามน าผ่านไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ 
(พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย  
  พณ. เสนอว่า ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามข้อมติของ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตามข้อ 25 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ โดยข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ ที่ 2418 (ค.ศ. 2018) และที่ 2428 (ค.ศ. 2018) ต่อไป  โดยมีสาระส าคัญเพ่ือต่ออายุและเพ่ิม
มาตรการลงโทษต่อสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน เกี่ยวกับมาตรการห้ามเดินทาง และมาตรการอายัดทรัพย์สิน รวมถึงเพ่ิม
การก าหนดมาตรการลงโทษทางอาวุธ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์              
เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามน าผ่านไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อมติคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติดังกล่าว จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและ
ยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามน าผ่านไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน พ.ศ. …. มาเพ่ือด าเนินการ  
  สาระส าคัญของร่างประกาศ  
  1. ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามน าผ่านไปยังสาธารณรัฐ
เซาท์ซูดาน   
   2. ก าหนดข้อยกเว้นที่มิให้ใช้บังคับในกรณี  
   2.1 การส่งออกหรือน าผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนหรือใช้โดยบุคลากรของ
สหประชาชาติ ภารกิจของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (United Nation Mission in the Republic of 
South Sudan : UNMISS) และกองก าลั งชั่ วค ราวรั กษ าความมั่ น ค งแห่ งสหประชาชาติ ส าห รับ  Abyei                    
(United Nations Interim Security Force for Abyei : UNISFA)  
    2.2 การส่งออกหรือน าผ่านเครื่องอุปกรณ์ของอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ไม่เป็นอันตราย
ร้ายแรงถึงแก่ชีวิตเพ่ือน าไปใช้ด้านมนุษยธรรม การป้องกัน และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค หรือการฝึกอบรม   
   2.3 การส่งออกหรือน าผ่านเครื่องแต่งกายที่ใช้ส าหรับการป้องกัน รวมทั้งเสื้อเกราะกัน
กระสุน และหมวกสนาม เพ่ือน าไปใช้เฉพาะตัวเป็นการชั่วคราวส าหรับบุคลากรของสหประชาชาติ ผู้แทนสื่อมวลชน 
ผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง   
   2.4 การส่งออกหรือน าผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นการชั่วคราวโดยกองก าลังของรัฐ
สมาชิกที่ด าเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศ ในการอ านวยความสะดวกเพ่ือการป้องกัน หรือการอพยพคนชาติ
ของตนและบุคคลที่มีความรับผิดชอบทางกงสุลในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน  
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   2.5 การส่งออกหรือน าผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้แก่ หรือเพ่ือสนับสนุนกองก าลังสหภาพ
แอฟริกา (African Union Regional Task Force : AU-RTF) เพ่ือการปฏิบัติการระดับภูมิภาคในการตอบโต้                     
กลุ่ม Lord’s Resistance Army)   
   2.6 การส่งออกหรือน าผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามข้อตกลง
สันติภาพ  
   2.7 การส่งออกหรือน าผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ในกรณีอ่ืน ๆ   
   การส่งออกหรือน าผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ตามข้อ 2.2 และ 2.4 ข้อ 2.5 ข้อ 2.6 และ 
ข้อ 2.7 ต้องเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อมติ  
 
7. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (สภากาชาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สภากาชาดไทย) ตามที่สภากาชาดไทยเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ตรวจพิจารณารวมเป็นฉบับเดียวกับร่างพระราช
กฤษฎีกา รวม 4 ฉบับ ซึ่งอยู่ระหว่างส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้   
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เป็นการก าหนดให้สภากาชาดไทยเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสภากาชาดไทย
ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  ซึ่ งปัจจุบันได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนด
หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว จ านวน 60 แห่ง อยู่ระหว่างส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา 4 แห่ ง  ได้ แก่  กองทุน พัฒนาสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์   ส านั กงานการตรวจเงินแผ่นดิน                     
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2509  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่  .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509  ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้   
  ทั้งนี้  มท. เสนอว่า  
  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ
นายอ าเภอในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านของตน มีหน้าที่หลักในการอ านวยความเป็นธรรม
และรักษาความสงบเรียยร้อย    ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พระพุทธศักราช 2457 และกฎหมาย           
อ่ืน ๆ บัญญัติหรือก าหนดและเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  โดยตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 
ได้ก าหนดเครื่องแบบ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน และแพทย์ประจ าต าบล  ไว้จ านวน 2 ชนิด  
ประกอบด้วย เครื่องแบบปฏิบัติราชการและเครื่องแบบพิธีการ  ยังไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ที่
เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน  
สารวัตรก านัน  และแพทย์ประจ าต าบล  เป็นไปด้วยความเหมาะสม  คล่องตัว สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ และ             
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสร้างความสง่างาม  ความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีแก่ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 ให้มีเครื่องแบบปฏิบัติราชการที่เหมาะสมกับภารกิจและการปฏิบัติ
หน้าที่ 
  สาระส าคัญ  
  ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ มี สาระส าคัญ เพ่ือ เพ่ิ ม เติ ม   เครื่องแบบของก านั น  ผู้ ใหญ่ บ้ าน                        
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  และแพทย์ประจ าต าบล   ตามข้อ 9 และข้อ 10 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 11                 
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(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2509 โดยเพ่ิมเครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการอีกหนึ่งประเภท คือ เครื่องแบบคอเปิดสีน้ าเงิน 
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
 
9. เรื่อง ขออนุมัติด าเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง ขออนุมัติด าเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนาปี 
2561/62 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ แล้วมีมติอนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณ (สงป.) 
ดังนี้ 
  1. อนุมัติให้ กษ. ด าเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 ในส่วนของ
เกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังฤดูกาลท านา (พืชไร่และพืชผัก) จ านวน 4.87 ล้านไร่ ช่วยเหลือตามพื้นที่ปลูกจริงใน
อัตราไร่ละ 600 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่  โดยใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นที่กระทรวงการคลัง (กค.) อนุมัติให้กันเงินเบิกเหลื่อมปีถึง
วันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562 ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 2,922 ล้านบาท ทั้งนี้ การสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตไร่ละ 600 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ เป็นการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางในลักษณะ งบด าเนินงาน ที่
จะต้องได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของอัตราค่าใช้จ่ายจาก กค. ก่อนตามนัยข้อ 3 ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559 และให้ขอท าความตกลงกับ 
สงป. ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
พ.ศ. 2560 ต่อไป 
  2. ค่าใช้จ่ายในส่วนของ ธ.ก.ส. ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและค่าธรรมเนียมโอนเงิน  ใน
กรอบวงเงิน 2.2729 ล้านบาท ให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมตามขั้นตอนต่อไปตามผลการจ่ายเงินที่เกิดข้ึนจริง  
  3. ส าหรับค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ ได้แก่ ค่าประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายในการยืนยันสิทธิ์และออก
ใบรับรอง และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ/รับรองพ้ืนที่ให้ผลผลิต เป็นต้น ในกรอบวงเงิน 8.1546  ล้านบาท ให้กรม
ส่งเสริมการเกษตรปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม หรือรายการ ที่คาดว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายหรือจากรายการที่มีผลการด าเนินการล่าช้า
กว่าแผน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารโครงการต่อไป    
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินงานโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก
พืชหลังนา ปี 2561/62 ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ าที่เพ่ิมขึ้นได้แก่ ค่าสูบน้ า (ค่าไฟฟ้าและค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงส าหรับเครื่องสูบน้ า) และการบริหารจัดการศัตรูพืชสูงกว่าฤดูกาลปกติ  โดยเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืช              
อ่ืน ๆ ในนา เช่น พืชไร่ พืชผัก พืชใช้น้ าน้อย (ยกเว้นอ้อยและสับปะรด) ช่วยเหลือตามพ้ืนที่ปลูกจริงในอัตร าไร่ละ 
600 บาท โดยจะช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 พ้ืนที่ ดังนี้  
 

พื้นที่ ช่วงที่ท าการเพาะปลูก ช่วงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
1. พื้นที่ลุ่มต่ า 13 ทุ่ง          
(ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง ได้แก่
ชัยนาท นครสวรรค์ สิงห์บุรี ลพบุรี
อยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง
สุพรรณบุรี นครปฐม นนทบุรีและ
ปทุมธานี) 
 

1 พฤศจิกายน 2561- 
31 มีนาคม 2562 

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
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2. พื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ลุ่มต่ า 
13 ทุ่งและภาคใต้ 

1 พฤศจิกายน 2561 – 
30 เมษายน 2562 

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

3. พื้นที่ภาคใต้ 1 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2562 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
ทั้งนี้  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน 2562 
 
  2. วิธีการด าเนินการ 
   2.1 หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา  
ปี 2561/62 และจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
    (1) เกษตรกรต้องมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว  
    (2) เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ์) ที่ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 กับกรมส่งเสริมการเกษตร  
     - พื้นที่ลุ่มต่ า 13 ทุ่ง จะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร ภายในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2562  
     - พื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ลุ่มต่ า 13 ทุ่ง และภาคใต้ จะต้องขึ้นทะเบียน
เกษตรกร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562  
     - พื้นที่ภาคใต้  จะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
2562  
     (3) เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559 
- 2561) ปีใดปีหนึ่ง และพ้ืนที่เข้าร่วมต้องเป็นพื้นที่นาเท่านั้น ตั้งแต่ 1 งาน ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 15 ไร่  
    (4) เป็นเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 ที่ท าการเพาะปลูก พืชไร่ พืชผัก 
พืชอาหารสัตว์ และพืชปรับปรุงบ ารุงดิน  ยกเว้นอ้อยและสับปะรด  
    (5) เกษตรกรที่ปลูกพืชหลังนามากกว่า 1 ชนิด สามารถเลือกชนิดพืชในการขอรับ
การช่วยเหลือ แต่พ้ืนที่รวมกันต้องไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน  
    (6) กรณีเกษตรกรปลูกพืชอายุสั้นที่มีการเพาะปลูกหลายรอบการผลิตในพ้ืนที่
เดียวกัน  เช่น พืชผัก สามารถเข้าร่วมโครงการขอรับการช่วยเหลือได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น  
    (7) เป็นเกษตรกรที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับ ธ.ก.ส. หากไม่มีต้องไปเปิดบัญชีกับ  
ธ.ก.ส.  
    (8) สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอที่ตั้งแปลงปลูก หรือ
สถานที่อ่ืนที่ส านักงานเกษตรอ าเภอนัดหมายตามความเหมาะสม  
   2.2 การตรวจสอบรับรองสิทธิ์เกษตรกร  
    (1) ให้มีคณะท างานตรวจสอบสิทธิ์ระดับต าบลเป็นผู้ตรวจสอบสิทธิ์  
    (2) ให้มีคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอ าเภอเป็นผู้รับรองสิทธิ์  
    (3) ให้มีคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดก ากับดูแล และแก้ไขปัญหา
การรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 
   2.3 การขอใช้สิทธิ์เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 
    (1) กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 
ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูล เพ่ือแจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ  
    (2) การตรวจสอบสิทธิ์ โดยคณะท างานตรวจสอบสิทธิ์ ระดับต าบล มีหน้าที่
ตรวจสอบสิทธิ์  
    (3) การรับรองสิทธิ์ โดยคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอ าเภอ มีหน้าที่
รับรองสิทธิ์และบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการเกษตร  
    (4) กรมส่งเสริมการเกษตรส่งผลการรับรองสิทธิไปยัง ธ.ก.ส. ส านักงานใหญ่ 
ตรวจสอบประมวลผลและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร  
  3. ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม – กันยายน 2562 
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10. เรื่อง  การน าที่ดินขององค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลมาใช้ในโครงการ
จัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนโครงการสาย ข7 อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการน าที่ดินของรัฐ [พ้ืนที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในบริเวณ
สถานีจ่ายน้ าวัดภูเขาแก้ว] มาใช้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนโครงการสาย ข7 อ าเภอพิบูลมังสา
หาร จังหวัดอุบลราชธานี ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และเทศบาลต าบลกุดชมภูได้ด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่บริเวณถนน
โครงการสาย ข7 อ าเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยโครงการดังกล่าวมีวั ตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานไปพร้อมกับจัดระเบียบแปลงที่ดินใหม่ ทั้งนี้ มีพ้ืนที่ด าเนินโครงการรวม 96 ไร่ 1 งาน 61.80 ตาราง
วา เจ้าของที่ดิน 12 ราย รวมถึงที่ดินขององค์การของรัฐบาลตามมาตรา 55 (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นที่ตั้งของการประปาส่วนภูมิภาค (สถานีจ่ายน้ าวัดภูเขาแก้ว) อ าเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ประมาณ 29 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา และภายหลังการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินดังกล่าว
แล้ว ที่ดินของรัฐในความดูแลของการประปาส่วนภูมิภาคจะมีขนาดพ้ืนที่เท่าเดิมซึ่งเป็นไปตามมาตรา 56 มาตรา 62 
และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 (ส าหรับพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่จัดหา
ประโยชน์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.06 และ 0.58 ตามล าดับ และพ้ืนที่เอกชนลดลงร้อยละ 7.54) ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค
ได้ยินยอมเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินดังกล่าวแล้ว  รวมทั้งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ส่วนจังหวัด
อุบลราชธานีและคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ [ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน (รอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมแทน)] ได้เห็นชอบให้น าที่ดินของรัฐบริเวณดังกล่าวมาใช้ในโครงการจัดรูป
ที่ดินฯ แล้ว 
 
11. เรื่อง  ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่ของบริษัท ปรินดาจ ากัด (มหาชน) 
ที่จังหวัดเพชรบุรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้ 
  1. อนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างตามค าขอประทานบัตรที่ 3 – 4/2553 ของบริษัท ปรินดา จ ากัด (มหาชน) มติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอและให้กระทรวงอุตสาหกรรม (กรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่) รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่) ก ากับให้บริษัท ปรินดา 
จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน  ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
ด้วย 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  กระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่า บริษัท ปรินดา จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ต าบลหนองชุมพลเหนือ  
อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี  ผู้ถือประทานบัตรชนิดเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรม
ก่อสร้างที่  17791/14113 และที่  17792/14114 ทั้ง 2 แปลงดังกล่าว ครบก าหนดสิ้นอายุแล้วเม่ือวันที่  15 
พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะขออนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี (ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 ที่ให้การต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองแร่ให้เสนอคณะรัฐมนตรี
อนุมัติเป็นราย ๆ ไป) เพื่อท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในพื้นที่เดิม เนื้อที่
รวม 429  ไร่ 2 งาน 46 ตารางวา ตามค าขอประทานบัตรใหม่ที่ 3-4/2553 ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่
เห็นชอบต่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มของทั้ง 2 แปลงแล้ว  และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดตลอดจนพ้ืนที่ดังกล่าวไม่
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เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์  ไม่เป็นพ้ืนที่ต้องห้ามส าหรับการท าเหมืองการปิดประกาศ  การขอประทานบัตร
ไม่มีผู้ร้องเรียนคัดค้าน 
 
12. เรื่อง  การด าเนินโครงการทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ  ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน (Quick Win)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ ภายใต้แผนการปฏิรูป
ประเทศที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน (Quick Win) ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ โดยค่าใช้จ่ายของโครงการที่
จะต้องด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ด าเนินการตามมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 (ซึ่งเกี่ยวกับแนวทางการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณในกรณีต่าง ๆ ของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน) ส่วน
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ต่อไป ให้ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ พร้อมวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  โครงการทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ  ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน (Quick Win) ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ซึ่งมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี
ขณะนั้นเป็นประธาน ให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการขอรับจัดสรรงบประมาณและจัดท าข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการดังกล่าวรวมทั้งพิจารณาแนวทางการจัดให้มีการบริการให้ค าปรึกษาทางคดี
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยและให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา   กระทรวงยุติธรรมจึงเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว  โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

รายการ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ต้องหา  ผู้เสียหาย  และประชาชนทั่วไปเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว

ประหยัดค่าใช้จ่าย  ลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล  รวมถึงลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
เป้าหมาย มีผู้ต้องหา  ผู้เสียหาย  และประชาชนทั่วไปที่มาขอรับค าปรึกษาด้านกฎหมาย 

250,000 คน 
แผนด าเนินโครงการ 1) จัดอบรมชี้แจงผู้ปฏิบัติงานทนายความอาสาและพนักงานสอบสวนทั่วประเทศ 

2) จัดทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ 150 สถานี ในช่วงเดือนเมษายน -
กันยายน 2562 (สถานีต ารวจที่มีคดีสูงเกินกว่า 1,000 คดี จ านวน 125 สถานี และ
สถานีต ารวจประจ าจังหวัดที่มีคดีสูงที่สุด 25 สถานี) ให้บริการทุกวันไม่เว้น
วันหยุดราชการมี 2 กลุ่มคือ สถานีที่เปิดเวลา 08.30 - 16.30 น. และสถานีที่เปิด 
เวลา 08.30 - 23:30 น.  
3) จัดทนายความอาสาตอบปัญหากฎหมายทางเว็บไซต์ที่ท าการสภาทนายความ 

ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่
จะได้รับ 

ประชาชนมีทางเลือกในการขอรับค าปรึกษาได้มากขึ้น  ท าให้สามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมในเบื้องต้นได้โดยสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัดเวลา และลด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีในชั้นศาล  ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  และประหยัด
งบประมาณของภาครัฐ  โดยประมาณการว่าจะมีประชาชนขอรับค าปรึกษาทาง
กฎหมาย  จ านวน 250,000 ราย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการให้ค าปรึกษา จ านวน 1,000 
บาท/เรื่อง/คน คิดเป็นค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ลดลงได้ประมาณ 250 ล้านบาท 
และคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่รัฐสามารถลดได้ในกระบวนการพิจารณาของศาล (ประมาณ
จากอัตราต่ าสุดในศาลชั้นต้น) ประมาณ 1,115 ล้านบาท (คิดจากปริมาณคดี 
250,000 คดี มีค่าใช้จ่าย 4,600 บาท/คดี) ซึ่งทั้งหมดเป็นผลมาจากการด าเนิน
โครงการนี้ที่ต้องใช้งบประมาณด าเนินโครงการจ านวน 36.36 ล้านบาท (งบประมาณ
ปี พ.ศ. 2562)  
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13. เรื่อง มาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
และรับทราบผลการด าเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนาก าลังภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ตามที่ส านักงาน 
ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ด้วยมาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) (ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมิติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556) สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการแล้วเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายเลขานุการ 
คปร. จึงได้จัดท ามาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและ
นโยบายก าลังภาครัฐ (คปร.) มีมติเห็นชอบมาตรการดังกล่าวด้วยแล้วในการประชุม คปร. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 
15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมาตรการฯ ที่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในครั้งนี้มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขและวิธีการบริหารก าลังคนภาครัฐ จากมาตรการฯ ฉบับเดิม เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาของส่วนราชการ ตลอดจนเพ่ือให้ส่วนราชการสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
บริหารจัดการก าลังคนภาครัฐที่แตกต่างจากมาตราการฯ ฉบับเดิม ใน 6 ประเด็น สรุปได้ ดังนี้ 
  1. มาตรการบริหารจัดการก าลังภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) ที่เสนอในครั้งนี้มุ่งเน้นเกี่ยวกับ 
“การบริหารอัตราก าลัง” เป็นหลัก ส่วนประเด็นการพัฒนาก าลังคน ส านักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างจัดท า (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 
2562 – 2565) ตามแนวทางการจัดท าแผนตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุผลระยะแรกตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินและ
ทิศทางและเป้าหมายระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐต่อไป 
  2. มาตรการฯ ฉบับนี้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์
มากยิ่งข้ึน โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการก าลังคนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีเป้าหมายว่า ภาครัฐ
มีก าลังคนในภาพรวมทั้งประเภทและขนาดที่เหมาะสม ตลอดจนให้ความส าคัญกับการติดตามประเมินผลการใช้
ก าลังคน และการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและวางแผนก าลังคนอีกด้วย 
  3. มาตรการฯ ฉบับนี้ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการก าลังคนของส่วนราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงของส่วนราชการ 
ตลอดจนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของภาครัฐโดยได้ปรับปรุงใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
   3.1 ปรับปรุงการแบ่งขนาดส่วนราชการ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ส่วนราชการมี
ความหลากหลาย กล่าวคือ จากเดิมที่แบ่งขนาดส่วนราชการเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ส่วนราชการที่มีข้าราชการไม่เกิน 
1,000 อัตรา และ (2) ส่วนราชการที่มีข้าราชการเกินกว่า 1,000 อัตรา ปรับเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) ส่วนราชการขนาด
เล็ก (แบ่งย่อยเป็นส่วนราชการที่มีข้าราชการไม่เกิน 300 อัตรา และส่วนราชการที่มีข้าราชการ 301 – 1,000 อัตรา) 
(2) ส่วนราชการขนาดกลาง (มีข้าราชการ 1,001 – 5,000 อัตรา) และ (3) ส่วนราชการขนาดใหญ่ (มีข้าราชการ 
5,001 อัตรา ขึ้นไป) 
   3.2 เนื่องจากฝ่ายเลขานุการ คปร. ได้วิเคราะห์ข้อมูลการจัดสรรอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุตามมาตรการฯ ฉบับเดิมแล้วพบว่า จากกรณีที่มาตรการฯ ฉบับเดิมได้ก าหนดให้ส่วนราชการที่มีอัตรา
ข้าราชการเกินกว่า 1,000 อัตรา สามารถจัดสรรอัตราว่างฯ โดยการคืนส่วนราชการเดิมได้เพียงร้อยละ 20 ของอัตรา
ว่างฯ ทั้งหมด และอีกร้อยละ 80 ให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาจัดสรร นั้น ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 
2560 อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุโดยการคืนส่วนราชการเดิมเพ่ือน าไปบริหารจัดการ 
เป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 97.80 ของอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุทั้งหมดซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ส่วนราชการมีความ
จ าเป็นต้องใช้อัตราก าลังเพ่ือปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น มาตรการฯ ฉบับนี้จึงได้ก าหนดให้ส่วนราชการ
สามารถน าอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุไปบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องได้ทันทีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
อัตราว่างฯ ทั้งหมด (กล่าวคือก าหนดให้ส่วนราชการที่มีข้าราชการไม่เกิน 300 อัตรา จัดสรรคืนได้ทั้งหมด ร้อยละ 
95  ส่วนราชการที่มีข้าราชการ 301 – 1,000 อัตรา จัดสรรคืนฯ ได้ร้อยละ 95 ส่วนราชการที่มีข้าราชการ 1,001 – 
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5,000 อัตรา จัดสรรคืนฯ ได้ร้อยละ 70 และส่วนราชการที่มีข้าราชการ 5,001 อัตรา  ขึ้นไป จัดสรรคืนฯ ได้ร้อยละ 
60) โดยไม่ต้องรอการพิจารณาจัดสรรจาก อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถน าอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุไปบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น 
   3.3 เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของภาครัฐ มาตรการฯ ฉบับนี้ได้สนับสนุนการ
ทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) และได้ก าหนดสัดส่วน
ร้อยละของการทดแทนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่มิได้ระบุจ านวนร้อยละของการทดแทน ปรับปรุงเป็นให้
ทดแทนฯ ตามขนาดของส่วนราชการร้อยละ 5 – 15 ของอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ (ส่วนราชการที่มี
ข้าราชการ 301 – 1,000 อัตรา ทดแทนฯ ร้อยละ 5 ส่วนราชการที่มีข้าราชการ 1,001 – 5,000 อัตรา ทดแทนฯ 
ร้อยละ 10 และส่วนราชการที่มีข้าราชการ 5,001 อัตรา ขึ้นไป ทดแทนฯ ได้ร้อยละ 15) 
  4. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากฝ่ายเลขานุการ คปร. พบว่า จากกรณีที่มาตรการฯ ฉบับเดิม ก าหนดให้
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สามารถจัดสรรอัตราว่างฯ คืนต าแหน่งสถานศึกษา
ได้ในกรณีท่ีมีจ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 250 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2561 ก.ค.ศ. จึงไม่สามารถจัดสรร
อัตราเกษียณคืนให้กับสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 250 คน 
รวม 11,839 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 10.50 ดังนั้น เพ่ือลดผลกระทบต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา
และปัญหาการขาดแคลนครู มาตรการฯ ฉบับนี้ จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์โดยก าหนดให้ ก.ค.ศ. สามารถจัดสรรอัตรา
ว่างฯ คืนต าแหน่งในสถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไปได้ 
  5. เพิ่มหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับการจัดสรรอัตราตั้งใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ส่วนราชการ
ตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องบริหารอัตราก าลังที่มีอยู่เดิมให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้
ส่วนราชการที่ขอรับการจัดสรรอัตราตั้งใหม่ต้องพิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังที่มีอยู่เดิมของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างกระทรวง/กรม มาปฏิบัติภารกิจในระยะแรกก่อนการจัดท าค าขอมายัง คปร. 
  6. ก าหนดเพิ่มกลไกการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ โดยก าหนดให้
ส่วนราชการรายงานผลการบริหารอัตราก าลังข้าราชการระหว่างปีงบประมาณ ข้อมูลอัตราก าลังทุกประเภท              
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีงบประมาณ) รวมถึงรายงานอื่น ๆ ตามที่มาตรการฯ ก าหนด ให้ คปร. ทราบ 
ทุกปีงบประมาณ เพ่ือที่ คปร. จะได้น าไปก าหนดมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของส่วนราชการในระยะต่อไป 
 
14. เรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (ต าแหน่ง
นายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้แก่ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
(สป.สธ.) (ต าแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร) ตามมติ คปร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2562 ตามที่ส านักงาน ก.พ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วมคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและ
นโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ส านักงาน ก.พ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วมคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบาย
ก าลังคนภาครัฐ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามมติคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคน
ภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเห็นชอบการจัดสรรอัตราข้าราชการ
ตั้งใหม่ต าแหน่งแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ จ านวน 1,358 อัตรา เพ่ือรองรับการบรรจุนักศึกษาคู่สัญญาวิชา
แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาตร์ที่ส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2562 โดยประมาณการว่าจะมีการใช้งบประมาณด้าน
บุคลากร รวมทั้งสิ้น 424,375,680 บาท/ปี มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  
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ต าแหน่ง 
จ านวนข้าราชการ ตั้งใหม่ 

(อัตรา) 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

(บาท/เดือน) เหตุผล 
ค าขอ มติ คปร. 

 
นายแพทย์ 

 
1,308 

 
1,308 

 
 
 

34,010,640 
 
 

- เพ่ือรองรับนักศึกษาคู่สัญญากับกระทรวง
สาธารณสุขส าหรับบรรจุในต าแหน่งดังกล่าว 
ให้มีจ านวนตามเป้าหมายที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด  
- เพ่ือรองรับงานที่ต้องด าเนินการตาม
นโยบายรัฐบาล 
- เพ่ือปฏิบัติภารกิจการให้บริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขในพ้ืนที่ห่างไกล
เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ
สุขภาพที่จ าเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ทันตแพทย์ 50 50 1,354,000 

เภสัชกร 279 - - - ที่ผ่านมาส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขได้บริหารต าแหน่งว่างที่มีอยู่ 
โดยการยุบเลิกต าแหน่งพนักงานสาธารณสุข
ที่ว่าง รวมทั้งได้จ้างงานเภสัชกรในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อรองรับนักศึกษาคู่สัญญาวิชา
เภสัชศาสตร์ได้ โดยไม่มีอัตราก าลังตั้งใหม่ 
- ปัจจุบันส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข มีต าแหน่งว่าง รวมทั้งสิ้น 
10,830 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 
2561) ดังนั้น จึงควรมีการวางแผนการ
ก าหนดต าแหน่งว่างดังกล่าวน ามาก าหนด
เป็นต าแหน่งเภสัชกรตามความจ าเป็น 
- จากเหตุผลข้างต้น คปร. จึงมีมติให้
กระทรวงสาธาณสุขพิจารณาทบทวนความ
จ าเป็นเหมาะสมของการขอก าหนดอัตรา
ข้าราชการตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยให้
ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการใช้อัตราว่างที่
มีอยู่ของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธาณสุข มาก าหนดต าแหน่งเภสัชกรตาม
ความจ าเป็น รวมทั้งให้พิจารณาการจ้าง
งานด้วยรูปแบบอ่ืนเพื่อทดแทนการบรรจุ
เป็นข้าราชการด้วย 

รวม 1,637 1,358 35,364,640  
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (บาท/ปี) 424,375,680  

  
  นอกจากนี้ คปร. มีมติเห็นควรแจ้งยืนยันให้กระทรวงสาธารณสุขทราบอีกครั้งหนึ่งว่า คปร. จะ
จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพ่ือรองรับการบรรจุนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2564 
เป็นปีสุดท้าย และขอให้กระทรวงสาธารณสุขวิเคราะห์พร้อมจัดท าข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับ
การเป็นนักศึกษาคู่สัญญาของนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ด้วย 
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15 . เรื่ อ ง  ก า รป รั บ ป รุ งห ลั ก เก ณ ฑ์ ก า รป ร ะก อ บ ธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ ร า ยย่ อ ย ระดั บ จั งห วั ด ภ าย ใต้ 
การก ากับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด
ภายใต้การก ากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
  1. เพ่ิมวงเงินสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจจะสามารถให้สินเชื่อแก่ประชาชน จากเดิม 
50,000 บาทต่อราย เป็น 100,000 บาทต่อราย 
  2. ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนหรือเงินลงหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วงเงินที่เพ่ิมข้ึน 
   2.1 กรณีผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ประสงค์จะให้สินเชื่อแก่ประชาชนไม่เกิน 
50,000 บาทต่อราย ต้องมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วหรือเงินลงหุ้ นขั้นต่ าไว้ที่ 5 ล้านบาท กรณีผู้ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ประสงค์จะต้องการให้สินเชื่อแก่ประชาชนไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย ต้องมีทุนจดทะเบียน
ช าระแล้วหรือเงินลงหุ้นไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ส่วนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์อยู่เดิม
หากประสงค์จะให้สินเชื่อ เกินกว่า 50,000 บาทต่อราย แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนช าระ
แล้วหรือเงินลงหุ้นจากเดิมไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท เป็นไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท เพ่ือให้สะท้อนถึงความมั่นคงในการ
ประกอบธุรกิจที่มีการให้สินเชื่อต่อรายในวงเงินที่สูงขึ้น 
  3. ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ จาก
ลูกหนี้รวมกันแล้วเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate) จากเดิมไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี เป็นดังนี้ 
   3.1 วงเงินสินเชื่อ 50,000 บาทแรก อาจเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ ย ค่าปรับ ค่าบริการ และ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี 
   3.2 วงเงินสินเชื่อส่วนที่ เกินกว่า 50,000 บาท อาจเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ 
ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี 
   
16. เรื่อง ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบให้กระทรวงการคลัง โดยส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี ฉุกเฉินหรือจ าเป็น                             
ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปีถึงวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562 แล้ว เป็นจ านวนเงิน 
37 ,900 ล้านบาท เพ่ือจัดสรรให้แก่ กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ภายใต้
พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 ส าหรับด าเนินการ                 
ตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพ่ิมเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี                 
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะท่ี 2  
   2. เห็นชอบการเพ่ิม กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ เข้าร่วมมาตรการบรรเภาภาระค่า
ไฟฟ้าและค่าน้ าประปาภายใต้มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพ่ิมเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้ด าเนินการ
เช่นเดียวกับ กฟน. และ กฟภ. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้สิทธิตามมาตรการได้อย่างทั่วถึง 
อันจะเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืน ทั้งนี้  กิจการไฟฟ้า 
สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือให้บริการผู้ใช้ประมาณ 51,800 ราย ซึ่งอยู่นอกพ้ืนที่ให้บริการของ กฟภ.  
 
17. เรื่อง การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงาน
ประเพณีสงกรานต์ประจ าปี พ.ศ. 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติ
กัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพ่ือร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
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  1. กระทรวงมหาดไทย ด าเนินการ 
   1.1 ออกกฎกระทรวงเพ่ือยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองใน
กระบวนการที่เกิดขึ้นจากการเดินทางออกจากราชอาณาจักรเพ่ือไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
และเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   1.2 ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยอาศัยอ านาจตามมตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เพ่ือรองรับการด าเนินการ 
    1) ยกเว้นไม่ต้องยื่นค าขออนุญาตเพ่ือกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re – Entry 
Permit) ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ในกรณีที่แรงงานต่างด้าวเดินทางออก – เข้า
ระหว่างวันที่ 5 – 30 เมษายน 2562 
    2) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non – Immigrant) รหัส L – A และ
ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่ากับระยะเวลาที่ ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเดิมในกรณีที่
แรงงานต่างด้าวที่เดินทางออกตามมาตรการนี้ เดินทางเข้าราชอาณาจักรระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562 โดย
มีอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ คือ ประเภทคนอยู่ชั่วคราวชนิดใช้ได้ครั้งเดียว 
2,000 บาท 
    3) ให้น า (ร่าง) กฎกระทรวงและ (ร่าง) ประกาศกระทรวงเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  14 มีนาคม 2560 ที่ ให้กระทรวงแรงงาน
ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยในโอกาสแรก เพ่ือให้สามารถด าเนินการเสนอ (ร่าง) กฎกระทรวงและ (ร่าง)
ประกาศกระทรวง ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
  2. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยส านักงานตรวจคนเข้าเมืองมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่ประจ า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่รับผิดชอบช่องทางในการเข้า – ออกราชอาณาจักร 
ด าเนินการ 
   2.1 ระหว่างวันที่ 5 – 30 เมาษายน 2562 ด าเนินการประทับตราอนุญาตให้แรงงานต่าง
ด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักรและประทับตราอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรใน
หนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล 
   2.2 ระหว่างวันที่ 1 -31 พฤษภาคม 2562 ด าเนินการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว 
(Non – Immigrant) รหัส L – A ให้กับแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การตรวจลงตราซึ่งกฎหมายก าหนดไว้ 2,000 บาท 
   2.3 รายงานผลการเดินทางให้กระทรวงแรงงานทราบในระหว่างด าเนินการและสิ้นสุดการ
ด าเนินการแล้ว 
  3. กระทรวงการต่างประเทศ ด าเนินการ 
   3.1 กรมการกงสุลมอบอ านาจการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ ชั่ วคราว (Non – 
Immigrant) รหัส L – A ให้กับส านักงานตรวจคนเข้าเมืองด าเนินการตรวจลงตราให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
กัมพูชา ลาว เมียนมา ที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรการนี้ และเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562 โดยมีระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอารณาจักรเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเดิม และช าระค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามที่กฎหมายก าหนด 
   3.2 กรมเอเชียตะวันออก ประสานแจ้งแนวทางการด าเนินการตามมาตรการนี้ให้สถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศต้นทางของแรงงานต่างด้าวได้รับทราบและพิจารณาเตรียมการด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
  4. ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือในการด าเนินการ และเร่งท าการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทุก
พ้ืนที่ รวมถึงอ านวยความสะดวกตามอ านาจหน้าที่ ให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับ
ประเทศต้นทางในการร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจ าปี พ.ศ. 2562 และก ากับดูแลมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ เพ่ือลดการกล่าวหาการเรียกรับหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยผิด
กฎหมาย 
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ต่างประเทศ 

 
18.  เรื่อง  การให้สิทธิพิเศษทางภาษีในกรอบอาเซียนกับการค้าที่มีการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าส าหรับ
การส่งสินค้าจากประเทศสมาชิกที่เป็นคนกลางไปยังประเทศสมาชิกอ่ืน (Back – to – Back Certificate of 
Origin) ควบคู่กับการใช้ใบก ากับราคาสินค้าของประเทศที่สาม  (Third Country Invoicing) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ไทยด าเนินการให้สิทธิพิเศษทางภาษีในกรอบอาเซียนกับการค้าที่มี
การใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าส าหรับการส่งสินค้าจากประเทศสมาชิกที่เป็นคนกลางไปยังประเทศสมาชิกอ่ืน 
(Back – to – Back Certificate of Origin) ควบคู่กับการใช้ใบก ากับราคาสินค้าของประเทศที่สาม (Third Country 
Invoicing) โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) และกระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าต่างประเทศ) 
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยสามารถได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีในกรอบอาเซียนกับการค้าที่
มีการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนินสินค้าส าหรับการส่งสินค้าจากประเทศสมาชิกท่ีเป็นคนกลางไปยังประเทศสมาชิกอ่ืน 
(Back – to – Back – Certificate of Origin) ควบคู่กับการใช้ใบก ากับราคาสินค้าของประเทศที่สาม (Third 
Country Invoicing) ได้กับท้ังการส่งออกและน าเข้า ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ เสนอ  
  เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศอ่ืน ๆ นอกจากประเทศไทย ได้เห็นชอบให้สามารถได้รับ
สิทธิพิเศษทางภาษีเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยจะเป็นการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้น าเข้าและผู้ส่ง ออกใน
อาเซียน รวมถึงสะท้อนรูปแบบการค้าที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนมากข้ึน ซึ่งเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแล้ว ไทยจะแจ้งความพร้อมในการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งไทย
จะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2562 ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย 
 
19.  เรื่อง  การต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ เสนอ ดังนี้ 
  1. อนุมัติการต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล
ฟิลิปปินส์ไปอีก 2 ปี คือ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2563  โดยการแลกเปลี่ยนหนังสือ 
(Exchange of Notes) ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) มีหนังสือถึง กต. 
ฟิลิปปินส์เสนอการต่ออายุบันทึกความตกลงฯ 2 ปีดังกล่าว ตามข้อเสนอของฝ่ายฟิลิปินส์ 
  2. มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศมอบหมายให้เป็นผู้ลงนามในหนังสือถึง กต. ฟิลิปปินส์ เสนอการต่ออายุบันทึกความตกลงฯ 2 ปี ในกรณี
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายผู้แทนเป็นผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าว มอบหมายให้ กต. จัดท า
หนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ด้วย 
  การต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ในครั้งนี้
เป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออายุบันทึกความตกลงฯ ล่าสุดที่ได้หมดอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบันทึกความ
ตกลงดังกล่าวมีสาระส าคัญคือก าหนดปริมาณการซื้อขายข้าวระหว่างกันไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี โดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับ
อุปสงค์ของตลาดสถานการณ์ผลิตและปริมาณข้าวของแต่ละประเทศ และราคาตลาดระหว่างประเทศที่มีการซื้อขาย
จริงในขณะนั้น โดยตั้งแต่ปี 2557 – 2561 รัฐบาลฟิลิปปินส์น าเข้าข้าวจากไทยแล้ว จ านวน 6 ครั้ง ปริมาณรวม 1.1 
ล้านตัน มูลค่าประมาณ 499 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 16,674 ล้านบาท)  
 
20.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการก่อการร้ายทาง
นิวเคลียร์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือปราบปรามการก่อการร้าย
ทางนิวเคลียร์ (International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism) โดยไม่รับ
กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการและการเสนอเรื่องสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ โดยมอบหมาย
ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เป็นผู้ด าเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ และ
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มอบหมายให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) เป็นหน่วยประสานงานหลักระดับชาติในการด าเนินการตามพันธกรณี
ของอนุสัญญาฯ ภายหลังจากท่ีประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ แล้ว ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เสนอ  
  สาระส าคัญของอนุสัญญาฯ เป็นการก าหนดพันธกรณีที่รัฐภาคีจะต้องด าเนินการตามหลักการของ
กฎบัตร UN เกี่ยวกับการธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การส่งเสริมความเป็นเพ่ือนบ้านที่ดี 
ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างรัฐ ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น การระบุเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน โดยใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ และการก่อวินาศกรรมโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และโรงงานหรือยานพาหนะที่มีวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ เป็นต้น  
 
21.  เรื่อง  ร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่อง การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์
ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบการด าเนินการ
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับ
สัตว์ป่าและพืชป่าว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย (Statement of ASEAN Ministers Responsible for 
CITES and Wildlife Enforcement on Illegal Wildlife Trade) และร่ า งถ้ อ ยแถล งข่ าว ร่ วม  (Joint Press 
Statement)  รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายร่วมรับรองร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีอาเซียนฯ และร่างถ้อยแถลงข่าวร่วม ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไขร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีอาเซียนฯ และร่างถ้อยแถลงข่าวร่วม ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ 
                   สาระส าคัญของร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีอาเซียนฯ และร่างถ้อยแถลงข่าวร่วม  มีวัตถุประสงค์            
เพ่ือพัฒนาและมุ่งเน้นความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายอย่างมีแบบแผนและ               
มีทิศทางท่ีแน่นอน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
                   1. การด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
(Global and Regional Wildlife Trade Policy) โดยในระดับโลก (Global Level) คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 15.7 ว่าด้วยการปฏิบัติอย่างเร่งด่วนเพ่ือยุติการล่าและ
การลักลอบค้าซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า และแก้ปัญหาด้านอุปสงค์และอุปทานที่มีต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิด
กฎหมาย และ 15.c ว่าด้วยการเพ่ิมการสนับสนุนในระดับโลกส าหรับความพยายามในการต่อต้านการล่าและการ
ลักลอบค้าซึ่งชนิดพันธุ์คุ้มครอง ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นให้ด ารงชีวิตอยู่กับแหล่ง
ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและอนุสัญญา CITES ส่วนในระดับภูมิภาค (Regional Level) มีกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาคือ แผนปฏิบัติการความร่วมมือของอาเซียนว่าด้วยอนุสัญญา CITES และการบังคับใช้
กฎหมาย เกี่ ยวกับสัตว์ป่ าและพืชป่ า  (Plan of Action for ASEAN Cooperation on CITES and Wildlife 
Enforcement (2016-2020)) และได้จัดท าแผนการด าเนินงานของคณะท างานด้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ผิดกฎหมาย (Work Programme of SOMTC Working Group on Illicit Trafficking of Wildlife and Timber 
(2019 – 2021)) 
                   2. การลดความต้องการบริโภค (Demand Reduction) โดยร่วมมือกันรณรงค์เพ่ือลดความต้องการ
บริโภคชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า เสริมสร้างความตระหนักรู้และความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการ
ศึกษาวิจัยการขับเคลื่อนของตลาดส าหรับชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าหรือผลิตภัณฑ์ 
                   3. การบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) ให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาการไหลเวียนของ
เงินตราที่ผิดกฎหมาย ต่อต้านการทุจริตคอรัปชันและการฟอกเงิน โดยการปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายในประเทศ
ให้ดีขึ้น การร่วมมือโดยผ่านเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า (WENs) และการจัดท าแนวทาง
ของอาเซียนในการสืบค้นและต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย 
                   4. การต่อต้านอาชญากรรมสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายทางอินเตอร์เน็ต (Wildlife Cybercrime) 
โดยมีการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่าที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์และจัดตั้งคณะท างานระหว่าง
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ประเทศเพ่ือปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายทางอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งสนับสนุนให้สมาชิกอาเซี ยน
จัดตั้งหรือเพ่ิมชุดปฏิบัติการเฉพาะในระดับชาติ เพ่ือติดตามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ต 
 

แต่งตั้ง 
 
22. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ [โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 
(Programme  for International Student Assessment : PISA)]  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ 
[โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme  for International Student Assessment : 
PISA)] โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  องค์ประกอบ   
  1. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานกรรมการ  
   2. ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ  
  3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รองประธานกรรมการ   
  4. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  5. นายธงชัย ชิวปรีชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  6. นายศรัณย์ โปษยะจินดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  7. นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  8. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ  
  9. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคร กรรมการ  
  10. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ  
  11. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ  
  12. ผู้อ านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรรมการ  
  13. ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับมอบหมาย 
กรรมการและเลขานุการ  
  14. ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ช่วยเลขานุการ  
  15. ผู้อ านวยการส านักวิชาการวัดและประเมินผล สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ผู้ช่วยเลขานุการ  
    อ านาจหน้าที่  
  1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยเรียนรู้ผลการ
ทดสอบ PISA เพ่ือยกระดับผลการทดสอบ PISA ของประเทศ  
   2. สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศในทุกภาคส่วนให้
ประสานความร่วมมือกันอย่างจริงจัง และสร้างเครือข่ายการด าเนินงานแบบบูรณาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของประเทศ อันน าไปสู่การยกระดับผลการทดสอบ PISA ของประเทศ  
  3. เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุมกับองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (OECD) ในการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)   
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างานได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางท่ีก าหนดไว้ในข้อ 1.  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้ง              
นางฤชุกร สิริโยธิน (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) เป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ แทนต าแหน่งที่ว่าง  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป   
 
24. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาวิศวกร ตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการใน
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 แทนกรรมการเดิมท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระสามปี จ านวน 5 คน ดังนี้  
   1. นายสุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์  2 . นายณรงค์  ทัศนนิ พันธ์  3 . นายวัลลภ รุ่ งกิจวรเสถียร                    
4. นายอาทร สินสวัสดิ์ 5. นายเสถียร เจริญเหรียญ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป   
 
25. เรื่อง การเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง              
ประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนี้  
  1. นายดิสทัต โหตระกิตย์ ประธานกรรมการ  
   2. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ กรรมการ  
  3. พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา กรรมการ  
  4. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช กรรมการ  
  5. นายสุธน บุญประสงค์ กรรมการ  
  6. นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการ  
  7. รองศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการ  
  8. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการ  
  9. นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต กรรมการ  
  10. นายพรชัย ฐีระเวช กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป   
  

............ 


