เรื่อง
1.เรื่อง ร่ำงกฎกระทรวงกำหนด
พัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือ
สนับสนุน และกำหนดวิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธี
เฉพำะเจำะจง พ.ศ. ….

2.เรื่อง ร่ำงกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำร
ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน
สินค้ำเกษตร พ.ศ. ….

3.เรื่อง มำตรกำรแก้ไขปัญหำอ้อย

ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนองค์กรชุมชน
ณ วันที่ 11 มิถุนำยน 2562
สำระสำคัญ
ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกาหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดย
วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง(กค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(สคก.) ตรวจ
พิจารณา
สำระสำคัญ พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ได้แก่
1.การเกษตร
2.วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ด้อยโอกาส
3.การเรียนการสอน
4.การวิจัยและพัฒนา หรือการให้บริการทางการศึกษา
5.นวัตกรรม
6.สุขภาพและสาธารณสุข
7.ความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
8.ความปลอดภัยทางอาหารและสินค้าเกษตร
ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ.) เสนอ และให้ส่ง สคก.ตรวจพิจารณา
สำระสำคัญ
1.ยกเลิกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2553
2.ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้นาเข้าสินค้าเกษตรยื่นคาขอต่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานตามแบบที่เลขาธิการสานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมเอกสารหรือหลักฐาน
3.ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานได้รับคาขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้ตรวจสอบทันที
4.คาขอที่ได้ยื่นก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคาขอตามกฎกระทรวงฉบับนี้
5.ใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ออกก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
ครม.มีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ อก.เสนอ ดังนี้
1.มาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ประกอบด้วย
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เรื่อง
ไฟไหม้

สำระสำคัญ
1.1.มาตรการทางกฎหมาย ออกระเบียบให้ทันในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ให้โรงงานน้าตาลรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกินร้อยละ 30 /
วัน สาหรับฤดูการผลิต ปี 2563/2564 รับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกินร้อยละ 20 /วัน และฤดูการผลิตปี 2564/2565 จะลดปริมาณอ้อย
ไฟไหม้เข้าหีบเพียงร้อยละ 0-5 /วัน
1.2.มาตรการจากภาครัฐสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ขยายโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบ
วงจรปี 2562 - 2564 มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตรถตัดอ้อยไทยเพิ่มศักยภาพการผลิตและจาหน่ายให้เพียงพอกับความต้องการ
และส่งเสริมการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เพื่อนาไปค้าประกันเงินกู้
1.3.มาตรการขอความร่วมมือด้านการบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยให้โรงงาน จากโรงงานน้าตาลและชาวไร่
อ้อยในฤดูการผลิต ปี 2562/2563 เป็นจังหวัดต้นแบบปลอดการเผาอ้อย ตัดอ้อยสด ร้อยละ 100 ในแต่ละภาค รวม 5 จังหวัดได้แก่
กาญจนบุรี ราชบุรี ชัยภูมิ เลย และอุตรดิตถ์ ลดการเผาอ้อยรอบชุมชนในรัศมี 5 กม. และรอบโรงงานน้าตาลในรัศมี 10 กม. และ
กาหนดคิวรับอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้
2.ขยายโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2562 - 2564
โครงการส่งเสริมสินเชื่อฯ ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบันชาวไร่อ้อย กลุ่มบุคคลและวิสาหกิจชุมชน
วงเงินกู้ปีละ 2,000 ล้านบาท ระยะ 3 ปี รวมทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท จากธ.ก.ส. โรงงานน้าตาลเป็นผู้ค้าประกันและรัฐบาลรับภาระชดเชย
ดอกเบี้ยส่วนเกิน ดังนี้
1) ระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ เพื่อพัฒ นาแหล่งน้าและการบริหารจัดการน้าในไร่อ้อยและปรับพื้นที่ปลูกอ้อย ไม่เกิน 4 ปี และเพื่อซื้ อ
เครื่องจักรกลการเกษตรไม่เกิน 6 ปี
2) อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 /ปี
สำระสำคัญ
• วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบันชาวไร่อ้อย กลุ่มบุคคล และวิสาหกิจ
ชุมชน ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่า ลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย การจัดหาแหล่งน้า
สารองในการบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดภัยแล้ง การนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ในการผลิตอ้อยเพื่อลดการสูญเสีย ลดต้นทุนใน
ระยะยาว ส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในไร่อ้อย และ
สอดคล้องกับเป้าหมายในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายทั้งระบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบ
วงจร
• วงเงินสินเชื่อ ปีละ 2,000 ล้านบาท ระยะ 3 ปี รวมทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนของ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ วงเงินกู้แต่ละรายเมื่อ
รวมทุกวัตถุประสงค์แล้ว ต้องไม่เกิน 29 ล้านบาท
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เรื่อง

4.เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐ
มนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน
2513 เพื่อขอกันพื้นที่ป่ำสงวน

สำระสำคัญ
3.วัตถุประสงค์การกู้เงินและวงเงินกู้
3.1.เพื่อพัฒ นาแหล่งน้าและการบริหารจัดการน้าในไร่อ้อย วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท กรณีกู้เงินเกินวงเงินที่กาหนดจะต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะทางานส่งเสริมสินเชื่อเพื่อการปลูกอ้อย ดังนี้
3.1.1 การขุดบ่อสระกักเก็บน้า
3.1.2 การเจาะบ่อบาดาล
3.1.3 การจัดทาระบบน้าหยด
3.1.4 การจัดซื้อเครื่องสูบน้าหรืออุปกรณ์ให้น้าในไร่อ้อย
3.1.5 รวมกลุ่มสร้างระบบส่งน้า โดยการรวมกลุ่มชาวไร่อ้อยและโรงงานน้าตาลเป็นผู้เสนอในรูปแบบของโครงการ
3.2.เพื่อปรับพื้นที่ปลูกอ้อย วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท
3.3.เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ดังนี้
3.3.1.รถตัดอ้อยหรืออุปกรณ์ส่วนควบ รวมวงเงินกู้แต่ละรายไม่เกิน 15 ล้านบาท และต้องซื้อรถตัดอ้อยตามที่กาหนด ดังนี้
o รถตัดอ้อยใหม่ ขนาดใหญ่ วงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท
o รถตัดอ้อยเก่า ขนาดใหญ่ วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
o รถตัดอ้อยใหม่ ขนาดกลาง วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
o รถตัดอ้อยเก่า ขนาดกลาง วงเงินไม่เกิน 8 ล้านบาท
สาหรับรถเก่าต้องเป็นรถนาเข้าจากต่างประเทศเท่านั้นและนาเข้ามาไม่เกิน 2 ปี
3.3.2.รถคีบอ้อย1 หรืออุปกรณ์ส่วนควบ ไม่เกิน 2 ล้านบาท
3.3.3.เครื่องตัดอ้อยแร๊พเตอร์2 ไม่เกิน 5 แสนบาท
3.3.4.เครื่องสางใบอ้อย3 ไม่เกิน 5 แสนบาท
3.3.5.เครื่องอัดใบอ้อย4 ไม่เกิน 5 แสนบาท
3.3.6.รถแทรกเตอร์หรืออุปกรณ์ส่วนควบ ไม่เกิน 4.5 ล้านบาท
3.3.7.รถบรรทุกหรือพ่วงบรรทุก ไม่เกิน 5 ล้านบาท
ครม.มีมติอนุมัติทบทวน มติครม.เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2513 เพื่อขอกันพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณที่กรมป่าไม้อนุมัติให้องค์การ
สวนยาง(อ.ส.ย.) เข้าทาประโยชน์ จ.นครศรีธรรมราช เนื้อที่ประมาณ 3,950 ไร่ สาหรับ โครงการอ่างเก็บน้าคลองสังข์อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ตามที่ กษ.เสนอ
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เรื่อง
สำระสำคัญ
แห่งชำติบริเวณที่กรมป่ำไม้อนุมัติ
สำระสำคัญ
ให้องค์กำรสวนยำงเข้ำทำประโยชน์ 1.ก่อสร้างอ่างเก็บน้าคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 682.5 ล้านบาท ดังนี้
จังหวัดนครศรีธรรมรำช สำหรับ
• วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งน้าต้นทุนส่งน้าที่เพียงพอในเขตชลประทานและพื้นที่ข้างเคียง เพื่อการเกษตร อุปโภค และบริโภค
ดำเนินโครงกำรอ่ำงเก็บน้ำคลอง
อย่างยั่งยืน
สังข์อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
• พื้นที่ก่อสร้ำง 6,952 – 1 - 79 ไร่ (เป็นพื้นที่ของการยางแห่งประเทศไทยที่ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 3,950 ไร่)
ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่
• รำยละเอียด เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง เขื่อนดิน ความสูงเฉลี่ย 22 ม. กว้าง 8 ม. ยาว 1,560 ม.เก็บกักน้าได้ 36.575
ล้าน ลูกบาศก์เมตร
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
• ระยะเวลำ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
2.กษ.หารือร่วมกับสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สานักงานการปฏิรูปที่ดิน 15 จังหวัด
นครศรีธรรมราชและการยางแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน
5.เรื่อง ภำวะสังคมไทยไตรมำสหนึ่ง
ครม.มีมติรับทราบภาวะสังคมไทยไตรมาส 1/2562 ตามที่ สศช.เสนอ ดังนี้
ปี 2562
1.ควำมเคลื่อนไหวทำงสังคมไตรมำส 1/2562
1.1.การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น อัตราการว่างงานลดลง รายได้และผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น : การจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 นอก
ภาคเกษตรร้อยละ 3.2 ก่อสร้างร้อยละ 10.5 อุตสาหกรรมร้อยละ 1.0 โรงแรมและภัตตาคารลดลงร้อยละ 0.2 ผลิตภาพแรงงานโดยรวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 ตลาดแรงงานต้องการแรงงานระดับประถมศึกษา และสายอาชีพสูงกว่าจานวนผู้สมัครงาน ถึง 2 เท่า
• ประเด็นที่ต้องติดตำมด้ำนแรงงำน
(1) สถานการณ์ภัยแล้งที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางการเกษตรและรายได้เกษตรกร : ปริมาณน้าในเขื่อนทั่วประเทศอยู่ที่ร้อย
ละ 53 ของปริมาณความจุ อยู่ในเกณฑ์น้าน้อยขั้นวิกฤติ
(2) ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน กระทบไทยผ่านการส่งออกและการท่องเที่ยว สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
เช่น อินเทอร์เน็ตโมเดม แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรพิมพ์ อุปกรณ์ส่งข้อมูลต่างๆ ชิ้นส่วนยานยนต์ และวัสดุก่อสร้าง
(3) การปรับตัวของตลาดแรงงานภายใต้ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี : ปัจจุบันมีการนานวัตกรรมมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต
มากขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการที่จาเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและต้องใช้ทักษะที่หลากหลาย ดังนั้น การพัฒนากาลังแรงงานให้มีทักษะเป็นที่
ต้องการของตลาดจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องเร่งดาเนินการ
1) การเพิ่มทักษะแรงงาน (up-skill) ให้มีทักษะใหม่ๆ เช่น การพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความยืดหยุ่นเพื่อสามารถรับมือกับงานที่เร่งด่วน
หรือมีภาวะกดดันได้ (flexible workforce for critical tasks) การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ เป็นต้น
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2) การปรับเปลี่ยนทักษะแรงงาน (re-skill) เช่น การเสริมสร้างทักษะด้านอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Lifelong learning) โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยทางานให้สามารถพัฒ นาตนเองเพื่อรองรับในกรณีที่จาเป็นต้องมีการเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยน
อาชีพในอนาคต
1.2.หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เท่ากับ 12.8 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 และคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP เท่ากับร้อยละ 78.6
เพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน อยู่ในอันดับที่ 10 จาก 89 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 จาก 29 ประเทศในเอเชีย เป็นผลจาก
(1) การเร่งก่อหนี้ก่อนการบังคับใช้มาตรการกากับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ (LTV)
(2) ความต้องการรถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้นจากคุณสมบัติของรถรุ่นใหม่ และมาตรการส่งเสริมการขายรถยนต์จากงานมหกรรมยานยนต์
(Motor Show 2019)
(3) การส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเงื่อนไขการผ่อนชาระที่จูงใจ
หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ขยายตัวร้อยละ 9.0 สูงสุดในรอบ 13 ไตรมาส ยอดสินเชื่อผิดนัดเกิน 3 เดือนบัตร
เครดิตลดลงร้อยละ 3.6
• ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตำมอย่ำงใกล้ชิด ได้แก่
(1) การก่อหนี้เพื่อที่อยู่อาศัยของครัวเรือนภายหลังการบังคับใช้มาตรการกากับดูแลสินเชื่อใหม่
(2) การขยายตัวของสินเชื่อเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลอื่นๆ รวมถึงบัตรเครดิตอาจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ภาครัฐควรให้ความสาคัญ
กาหนดมาตรการต่างๆ เพื่อกากับดูแลและควบคุมการปล่อยสินเชื่อให้รัดกุมและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
(3) การติดตามมาตรการกากับดูแลธุรกิจสินเชื่อที่มีรถยนต์เป็นหลั กประกันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรมและมีอัตรา
ดอกเบี้ยที่เหมาะสม
(4) การเร่งประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 2
(5) การกากับดูแลการปล่อยสินเชื่อให้ แก่ลูกหนี้รายเดิมและรายใหม่ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการก่อหนี้
ครัวเรือนมากยิ่งขึ้น
1.3.การเจ็บป่วยยังต้องเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ร้อยละ 72.7 โรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 126.7
สูงสุดภาคใต้ โรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ 223.9 (เรือนจา โรงเรียน ค่ายทหาร) โรคติดต่อทางอาหารและน้า เจ็บป่วยและเสียชีวิตจาก
โรคลมแดด เด็กจมน้าช่วงปิดเทอมเสียชีวิตสูงสุดเฉลี่ยปีละ 312 คน ช่วงอายุ 5-14 ปี
1.4.การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.3 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขยายตัวร้อยละ 2.9 บุหรี่ขยายตัวร้อยละ 1.5
ปัจจัยที่มีผลกระตุ้นพฤติกรรมการดื่มแอลฮอล์และสูบบุหรี่ เช่น สื่อโฆษณา ปัญหาความเครียด และพฤติกรรมการเลียนแบบ การเจ็บป่วย
และเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคที่เกิดจากบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น บุหรี่ปีละประมาณ 55,000 คน และดื่มแอ
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ลกฮอล์ปีละประมาณ 22,000 คน
1.5.คดีอาญารวมเพิ่มจากคดียาเสพติดที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.1 รัฐให้ความสาคัญกับมาตรการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวด เฝ้าระวัง
ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตและมีแนวโน้มก่อความรุนแรง
1.6.การเกิดอุบัติเหตุและจานวนผู้เสียชีวิตลดลงทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาล ร้อยละ 5 มีผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายลดลงร้อย
ละ 4.8 สาเหตุสูงสุดเป็นการขับรถเร็ว รถจักรยานยนต์มีสัดส่วนร้อยละ 19.8 การดื่มแล้วขับเป็นสาเหตุอันดับแรกของการเกิดอุบัติเหตุ
2.สถำนกำรณ์ทำงสังคมที่สำคัญ
2.1.เยาวชนมีความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตายมากขึ้น นับเป็นปัญหาสาคัญทางสุขภาพที่จานวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
และหากไม่ได้รับการรักษาอาจรุนแรงจนนาไปสู่การฆ่าตัวตายได้ กลุ่มเยาวชนนับเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องให้ความสาคัญและเร่งแก้ไข พบว่ามี
แนวโน้มฆ่าตัวตายมากขึ้น เกิดจากหลายปัจจัย เช่น ภาวะของการเสียศูนย์จากการถูกประเมิน ภาวะการเงิน ความรัก ความรู้สึกผิดกับคนที่
มีความสาคัญ ความสูญเสียอย่างฉับพลัน ความกดดันจากสภาพแวดล้อมและค่านิยมทางสังคม ความรักของพ่อแม่ที่คอยประคบประหงม
ตามใจ ทาให้เด็กขาดทักษะการสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง ไม่สามารถจัดการปัญหาเมื่อเกิดความผิดหวังในชีวิต ทาให้ทุกปัญหาสามารถ
กลายเป็นสาเหตุให้เกิดความกังวล ความเครียด จนพัฒนาไปสู่ภาวะซึมเศร้าและคิดทาร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายได้ ปี 2561 พบว่าเยาวชน
อายุ 20-24 ปี มีอัตราการฆ่าตัวตายเท่ากับ 5.33 ต่อประชากรแสนคนเพิ่มขึ้นจากอัตรา 4.94 กลุ่มเยาวชนอายุ 15-19 ปีมีอัตราการฆ่าตัว
ตายอยู่ที่ 2.59 และกลุ่มเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี มีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 0.5
2.2.กองทุ น เพื่ อความเสมอภาคทางการศึ กษา ความท้ าทายในการสร้างโอกาส การเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่ ว ถึง : กสศ.ตั้งขึ้ น เพื่ อ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา และเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิ ทธิภาพครู เป็นเครื่องมือ
สาคัญในการลดความเหลื่อมล้าและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 510,040 คน 26,557
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
3.บทควำมเรื่อง“อีสปอร์ต: สถำนกำรณ์ ผลกระทบ และแนวทำงกำรดูแล” : ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เติบโต
อย่างต่อเนื่อง ปี 2560 มีผู้เล่นเกมประมาณ 18.3 ล้านคน คิดเป็น 1 ใน 4 ของประชากร มูลค่าสูงถึงประมาณ 22,000 ล้านบาท ในปี
2561 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 19 ของโลก มีผู้ชมประมาณ 2.6 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ 30 ในช่วงปี 2560-2564 พบว่า
(1) นักกีฬาอีสปอร์ตส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 97.5 มีอายุระหว่าง 19-24 ปี และกาลังศึกษาร้อยละ 78.5 ใช้เวลาเล่นเกมเฉลี่ย 3
ชั่วโมง 20 นาที ในวันธรรมดา และ 4 ชั่วโมง 15 นาที ในวันหยุด เหตุผลคือ ชอบเล่นเกม และมีรายได้/รางวัล
(2) มุมมองของเด็ก เยาวชนและผู้ปกครองเห็นเป็นเพียงกิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลิน จุดเริ่มต้นคือ ความชื่นชอบในการเล่นเกม เป็น
ช่องทางสร้างรายได้และชื่อเสียง
(3) ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม และผลกระทบเชิงลบ เช่น กระตุ้น เด็กอยากเล่ นเกมมากขึ้น ผลกระทบต่อสุขภาพ อารมณ์ และ
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6.เรื่อง ร่ำงบันทึกควำมเข้ำใจ
ระหว่ำงกรมป่ำไม้และศูนย์วิจัย
วิทยำศำสตร์กำรเกษตรนำนำชำติ
แห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan
International Research
Center for Agricultural
Science : JIRCAS) และร่ำงแผน
ปฏิบัติงำนวนวัฒนวิธีที่มีศักยภำพ
เพื่อส่งเสริมกำรปลูกสวนป่ำสัก
(Work Plan Efficient
silvicultural practices for
promoting teak plantation)

สำระสำคัญ
พฤติกรรม เช่น รู้สึกปวดหลัง/ปวดเมื่อยร่างกาย มีปัญหาเกี่ยวกับสายตา นอนดึกหรือนอนน้อย ขาดเรียนหรือไปสาย เล่นพนัน
• ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรดูแลอีสปอร์ต มีแนวทางดังนี้
(1) การป้องกันและลดผลกระทบจากการเล่นเกม กาหนดเรทติ้งเกม ควบคุมอายุผู้เล่น ส่งเสริมให้เกิดการผลิตและแข่งขันเกมที่
สร้างสรรค์ พัฒนาความคิด วิเคราะห์ ทางานเป็นทีม ปราศจากความรุนแรง มีมาตรการแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมควบคู่ไปด้วย เร่งแก้ไขเด็กที่
มีผลกระทบต่อการเรียน สุขภาพ การดารงชีวิตประจาวัน
(2) การดูแลการจัดการแข่งขันอีสปอร์ต กาหนดระเบียบปฏิบัติและหน่วยงานกากับดูแลการจัดการแข่งขันที่ชัดเจน
(3) การเตรียมพร้อมระบบนิเวศวงการอีสปอร์ต สนับสนุนการสร้างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ศึกษาหาแนวทางส่งเสริมให้พัฒนาไปสู่การ
เป็นผู้ผลิตเกมและอุตสาหกรรมที่เกี่ ยวข้อง มาตรการรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เก็บภาษี เฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและ
ผลกระทบต่าง ๆ
ครม.มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan
International Research Center for Agricultural Science : JIRCAS) (ร่างบันทึกความเข้าใจฯ) และร่างแผนปฏิบัติงานวนวัฒนวิธี ที่มี
ศั ก ยภาพเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การปลู ก สวนป่ า สั ก (Work Plan Efficient silvicultural practices for promoting teak plantation) (ร่ า ง
แผนปฏิบัติงานฯ) รวมทั้งอนุมัติให้อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็ นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ และแผนปฏิบัติงานฯ
รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) สงป.และสานักงานอัยการสูงสุด(อส.) ไปประกอบการพิจารณา
สำระสำคัญ ร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นการส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมความก้าวหน้าของการ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านการป่าไม้ โดยเฉพาะการปลูกสวนป่าสักในประเทศไทย กาหนดหลักการในเรื่องต่างๆ เช่น ลักษณะของความร่วมมือ
แผนการทางาน ผลลัพธ์ การเผยแพร่ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
ร่ างแผนปฏิ บั ติ งานฯ เป็ น การก าหนดรายละเอี ย ดของโครงการวิจั ย วนวั ฒ นวิธีที่ มี ศั ก ยภาพเพื่ อ ส่ งเสริม การปลู ก สวนป่ าสั ก
ประกอบด้วยหัวข้อการวิจัย 2 หัวข้อ ได้แก่
(1) วนวัฒนวิธีเพื่อส่งเสริมและวิธีตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลผลผลิตของสวนป่าสัก คือ การปรับปรุงวิธีการตรวจสอบปริมาตรของไม้สักให้มี
ความถูกต้อง (ตรวจสอบความหนาและความสูงของไม้สัก) เพื่อประเมินมูลค่าได้อย่างถูกต้องก่อนนาไปจาหน่าย
(2) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปลูกสวนป่าเพื่อเพิ่มผลผลิตของสวนป่าสัก คือ การปรับปรุงพั ฒนาพันธุ์ดีของไม้สักให้เหมาะสมกับ
การปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตและปรับปรุงคุณภาพของต้นไม้ให้ได้ผลผลิตที่สามารถสร้างมูลค่าได้
• ประโยชน์ต่อประเทศไทยที่เกิดขึ้น ดังนี้
(1) การศึกษาวิจัยด้านป่าไม้ของไทยได้รับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นจากองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของประเทศญี่ปุ่น เติมเต็มในการ
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7.เรื่อง กำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิก
The Asia Protected Areas
Partnership (APAP)

สำระสำคัญ
วิจัยสาขาที่นักวิจัยไทยยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ โดยเฉพาะสาขาที่เป็นวิทยาการที่ทันสมัย
(2) ผลงานวิจัยยกระดับเป็นระดับนานาชาติ เพิ่ มช่องทางการเผยแพร่ผลงานไปสู่ระดับนานาชาติ เช่น การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
เกิดผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ
(3) ความร่วมมือทางวิชาการเป็นแนวทางหนึ่งในการประสานความสัมพันธ์อันดีกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในด้านป่าไม้ได้มีการประสานความ
ร่วมมือกันมาตั้งแต่อดีต เมื่อองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ได้เข้า
มาให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยและการจัดการสวนป่าในประเทศไทย
• ประโยชน์ที่ได้รับจำกโครงกำรวนวัฒนวิธีที่มีศักยภำพเพื่อส่งเสริมกำรปลูกสวนป่ำสัก คือ
(1) เกษตรกรนาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปลูกและจัดการสวนป่าสักเพื่อส่งเสริมผลผลิตของสวนป่าและวางแผนการจัดการสวน
ป่าอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เทคนิคการประเมินกาลังผลิตของสวนป่าจะช่วยในการวางแผนการจัดการสวนป่า การจาหน่ายผลผลิตในเวลาที่เหมาะสมซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อเจ้าของสวนป่าให้สามารถจัดการสวนป่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการประมาณความสามารถในการเก็บกักคาร์บอนของสวน
ป่าสักโดยใช้วิธีการอย่างง่ายทาให้มีข้อมูลสาหรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตต่อไปในอนาคต
ครม.มีมติเห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วม
เป็น สมาชิก The Asia Protected Areas Partnership (APAP) (เป็นเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพื้นที่คุ้มครองใน
ภูมิภาคเอเชีย) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ
สำระสำคัญ The Asia Protected Areas Partnership (APAP) เป็นเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลพื้นที่คุ้มครอง (เช่น อุทยาน
แห่งชาติ เขตอนุรักษ์ต่าง ๆ ) และหน่วยงานอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดย APAP เป็นข้อริเริ่มภาคสมัครใจแบบไม่เป็นทางการมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อทาให้พื้นที่คุ้มครองมีการอนุรักษ์ที่ดีขึ้น มีสมาชิกเป็นหน่วยงานภาครั ฐ 17 หน่วยงาน จาก 14 ประเทศ เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน
จานวน 4 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งการเข้าร่วม
เป็ น สมาชิก APAP ทาได้โดยการยื่นแบบตอบรับเข้าร่วมเป็นสมาชิก และจะมีผลเป็นสมาชิก APAP ได้ทันทีเมื่อยื่นคาร้องขออย่างเป็น
ทางการไปยังสานักงานเลขาธิการ APAP แล้ว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและ APAP จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิก ซึ่งสามารถถอนตัวจากการ
เป็นสมาชิกเมื่อใดก็ได้โดยขอให้มีการแจ้งล่วงหน้า
• วัตถุประสงค์ของ APAP คือ
1) ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมสาหรับพื้นที่คุ้มครองผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และการเสริมสร้างศักยภาพ
2) ส่งเสริมความร่วมมือข้ามพรมแดนและในระดับภูมิภาคเพื่อทาให้การอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครองมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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สำระสำคัญ
3) เพิ่มความตระหนักรู้ต่อคุณค่าของพื้นที่คุ้มครองทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชีย
• ประโยชน์ของกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิก APAP มีดังนี้
1) เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการอนุรักษ์ของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ในการสร้างความเข้มแข็ง ความร่วมมือ และการ
พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองร่วมกันกับประเทศสมาชิกในระดับภูมิภาคเอเชีย
2) เป็นการสร้างโอกาสให้ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองที่
มีประสิทธิภาพร่วมกันกับประเทศสมาชิกในระดับภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งเป็นการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายด้านการบริหารจัดการพื้นที่
อนุรักษ์ในระดับนานาชาติ
3) การเข้าถึงองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถนามาปรับใช้กับการ
บริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการจัดการพื้นที่คุ้มครองของประเทศไทย
5) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากรอบความร่วมมื อข้ามพรมแดนระหว่าง
พื้นที่คุ้มครองของไทยซึ่งมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
8.เรื่อง กำรประชุมระดับรัฐมนตรี
ครม.มีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา
ท่องเที่ยวยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือ – แม่โขง ครั้งที่ 4 (Draft Joint Statement of the 4th ACMECS Tourism Ministerial Meeting) ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ทำงเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้ำพระยำ – (กก.) ดาเนินการ ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับ รับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ตามที่ กก. เสนอ
แม่โขง ครั้งที่ 4 และร่ำงแถลง
สำระสำคัญ ดาเนินงานภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ปี 2562 –
กำรณ์ร่วมกำรประชุมระดับรัฐมน 2565 ในประเด็นต่างๆ เช่น
ตรีท่องเที่ยวยุทธศำสตร์ควำมร่วม (1) รับทราบสรุปผลการประชุมผู้นายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี –เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 8 โดยผู้นาจาก 5 ประเทศ
มือทำงเศรษฐกิจอิรวดี –เจ้ำพระยำ สมาชิก (ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) เกี่ยวกับการรับรองแผนแม่บท ACMECS (พ.ศ. 2562 – 2566) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
– แม่โขง ครั้งที่ 4
การเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาคการสอดประสานด้านเศรษฐกิจและการพัฒ นาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืนและมี
นวัตกรรม
(2) รับทราบจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ACMECS ในปี 2561 จานวน 78.83 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.36
(3) การกาหนดทิศทางการดาเนินความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้แผนแม่บทการท่องเที่ยว ACMECS ปี 2562 – 2566 โดยตระหนัก
ถึ ง แนวคิ ด “Five countries, One Destination” ซึ่ ง ประเทศ ACMECS จะเสริ ม สร้ า งการเชื่ อ มโยงระหว่ า งคนต่ อ คน (people to
people) ผ่านการส่งเสริมความเข้าใจและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการรวมกลุ่มของประเทศในอนุภูมิภาค
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ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาและรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของประชุมฯ (ไม่มีการลงนาม) โดยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ใน
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย

หมำยเหตุ เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สรุปจากเว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th สาหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบทีส่ านักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี โทร.0 2288-4396
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ประมวลสรุปมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับพอช.และขบวนองค์กรชุมชน ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ห้องสมุด สานักบริหารงานกลาง

