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  วันนี้ (26 พฤศจกิายน 2561)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังนี ้
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

(มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคใหแกพรรคการเมืองตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560)  

  2.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. และรางพระราชบัญญัติ 
    ประกันวินาศภัย  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กลุมท่ี 2 บทบัญญัติเก่ียวกับการ 

เสริมสรางเสถียรภาพและความม่ันคงของบริษัท)  
  3. เรื่อง  รางพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมให 
    ทันสมัย 6 ประเด็น)  
  4.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. .... และราง 
    พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ 
    ผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  6.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ….  
  7.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแขวงธนบุรี กับกําหนดเขต 
    บอน วันท่ี 1 เมษายน 2562)  
  8.  เรื่อง  รางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยวาดวยการกําหนด 

อัตราคาโดยสารรวม วิธีการจัดเก็บคาโดยสารรวม และการกําหนดประเภท
บุคคลท่ีไดรับการยกเวนไมตองชําระคาโดยสารรวม ระหวางรถไฟฟามหานคร 
สายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน พ.ศ. ....  

  9.  เรื่อง  รางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วาดวยอัตราคาบริการ 
    จอดรถยนตและ วิธีการจัดเก็บคาบริการจอดรถยนต โครงการรถไฟฟาสายสี 

เขียวแบริ่ง – สมุทรปราการ พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
   10.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการจําหนายอสังหาริมทรัพย โครงการรถไฟฟาสายสี 
    เขียวชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ และชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต ของ 
    การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยใหกรุงเทพมหานคร  
  11.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการกูเงินเพ่ือใชในการรับโอนทรัพยสิน  และหนี้สินของ 

โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต และ  
    ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ  
  12.  เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนขยายศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 
    พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พ้ืนท่ีโซน C ของบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย  
    จํากัด (ธพส.)  
  13.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําโครงการพัฒนาท่ีอยูอาศัย ชุดท่ี 2 ระยะท่ี 1  
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  14.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําโครงการอาคารเชาสําหรับผูมีรายไดนอย ป 2559 ระยะท่ี 2 
    จังหวัดเพชรบุรี (โพไรหวาน)  
  15.  เรื่อง  พ้ืนท่ีเปาหมายและกรอบมาตรการแกไขปญหาการอยูอาศัยและทํากินในพ้ืนท่ี 
    ปาไม (ทุกประเภท) 
  16.   เรื่อง   ผลการประชุมสมัชชาความรวมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งท่ี 6 และการจัด 
    กิจกรรม วันดินโลก ป 2561 
  17.  เรื่อง   นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
   

ตางประเทศ 
18.  เรื่อง  การพิจารณาเปดโอกาสใหแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามเขามาทํางานตาม  
   MOU เพ่ิมเติม  
19.   เรื่อง   ขออนุมัติลงนามบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณแหง 
   ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตร ปาไมและการประมงแหงสาธารณรัฐ 
   แอฟริกาใต วาดวยความรวมมือดานการเกษตร 
20.   เรื่อง  การจัดทําและลงนามรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดาน 
   วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและ 
   เทคโนโลยีแหงราชอาณาจักรไทยกับสภาวิจัยแหงชาติ แคนาดา 
21.   เรื่อง   เอกสารท่ีจะมีการรับรองในระหวางการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดาน 
   โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 18  
22.   เรื่อง   รางปฏิญญาท่ีจะมีการรับรองในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวา 
   ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 24 เมืองคาโตวีเซ สาธารณรัฐ 
   โปแลนด 
23.  เรื่อง   ขออนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการ 
   แมน้ําโขง ครั้งท่ี 25  
24.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีตอรางขอบเขตอํานาจหนาท่ี (TOR) รัฐมนตรี 
   แรงงานอาเซียน (ALMM) 
25.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบรางปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุมวาดวย  
   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร 

 
แตงตั้ง 

  26.   เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ   (กระทรวงสาธารณสุข)  
  27.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 

28.  เรื่อง  ขอแจงรายชื่อโฆษกกระทรวงพาณิชยและรองโฆษกกระทรวงพาณิชย 
29.  เรื่อง  การแตงตั้งโฆษกกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
30.  เรื่อง  การแตงตั้งผูท่ีจะดํารงตําแหนงรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
   (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
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31.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
   ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 
32.  เรื่อง  แตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการ 
   วิจัยการเกษตร  
33.  เรื่อง  ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีคงอยูปฏิบัติหนาท่ีตออีกหนึ่งวาระ  
34.  เรื่อง  แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการ 
   พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย) 

  35.  เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร 
    ระดับสูง (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
 

………………………………….. 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน
การบริจาคใหแกพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
  1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....               
(มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคใหแกพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2560) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปน
เรื่องดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตอไป  
    2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
    สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
   1. กําหนดใหบุคคลธรรมดาผูมีสัญชาติไทยท่ีบริจาคเงินใหพรรคการเมือง หรือใหการสนับสนุน
เงิน หรือทรัพยสินจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง สามารถนําไปหักลดหยอนในการคํานวณเงินได
สุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดตามจํานวนท่ีบริจาค แตรวมกันแลวไมเกิน 10,000 บาท ในปภาษีนั้น ท้ังนี้ 
ใหมีผลใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจําป พ.ศ. 2561 ท่ีจะตองยื่นรายการในป พ.ศ. 2562 เปนตนไป  
   2. กําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีบริจาคเงินใหพรรคการเมือง หรือใหการสนับสนุน
เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดในการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง สามารถนําเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอ่ืนใดท่ีบริจาค ไปหักรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไดตามจํานวนท่ีบริจาค
แตรวมกันแลวไมเกิน 50,000 บาท ในรอบระยะเวลาบัญชี ท้ังนี้ ใหมีผลใชบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มใน
หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2561 เปนตนไป  
 
2. เรื่อง รางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. และรางพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย               
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กลุมท่ี 2 บทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมสรางเสถียรภาพและความม่ันคงของบริษัท)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
   1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. และรางพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไป
ประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติตอไป  
   2. ใหกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไป
พิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
  3. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติรวม 2 ฉบับดังกลาวตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  รางพระราชบัญญัติรวม 2 ฉบับ ท่ีกระทรวงการคลังเสนอ มีสาระสําคัญเปนการปรับปรุงและ
แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ในสวนท่ี
เก่ียวกับการกํากับดูแลบริษัทประกันวินาศภัย ปรับปรุงหลักเกณฑในการกํากับดูแลบริษัทประกันภัยท่ีมีปญหาใน
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การดําเนินการ ปรับปรุงกระบวนการในการแกไขปญหาฐานะการเงินของบริษัทประกันภัยใหเปนรูปธรรม รวมท้ัง
แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติใหรองรับการเขารับการประเมินตามโครงการประเมินภาคการเงิน (FSAP) ในสวนท่ี
เก่ียวกับการกํากับดูแลบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ซ่ึงจะสงเสริมใหบริษัทประกันภัยมีเสถียรภาพ
และความม่ันคงทางการเงิน มีความพรอมของระบบงานและบุคลากร มีระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เปนไปตาม
มาตรฐานสากล ชวยยกระดับกระบวนการในการแกไขปญหาเก่ียวกับฐานะการเงินและการดําเนินงานของบริษัท
ประกันภัยใหเปนรูปธรรมและลดการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ี เพ่ือใหเกิดความชัดเจนกับภาคธุรกิจในการใชอํานาจ
รัฐ อันจะทําใหประชาชนผูเอาประกันภัยเกิดความเชื่อม่ันในธุรกิจประกันภัย และชวยเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน
กับธุรกิจประกันภัยในตางประเทศไดมากยิ่งข้ึนอีกดวย  
 
3. เรื่อง รางพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมใหทันสมัย 6 ประเด็น)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
   1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
พาณิชยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน            
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ  
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  รางพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมใหทันสมัย 6 ประเด็น) 
เปนการนํารางพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว 
เรื่องเสร็จท่ี 558/2560 มาแกไขเพ่ิมเติมใน 6 ประเด็น โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 1. การเพ่ิมชองทางโฆษณาทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสนอกจากทางหนังสือพิมพ 2. การสงเอกสาร  3. การประชุมกรรมการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส                      
4. การเรียกประชุมกรรมการ 5. การมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมผูถือหุนแทนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส            
(e-proxy) และ 6. แกไขเพ่ิมเติมอํานาจรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายใหออกประกาศไดเพ่ือใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติท่ีไดแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงมีความจําเปนเรงดวนและสามารถแกไขปรับปรุงไดโดยไมกระทบบทบัญญัติอ่ืน 
โดยเปนการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชประโยชนในทางธุรกิจ เพ่ือใหทันตอสถานการณปจจุบัน และอํานวยความ
สะดวกแกบริษัทมหาชนจํากัดท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติในดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยจัดใหมีกฎหมายท่ีสอดคลองกับบริบทตาง ๆ ของสังคมท่ี               
เปลี่ยนแปลงไป และยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ประชาชนมีโอกาสในการเขาถึง
ขอมูลมากยิ่งข้ึน  
 
4. เรื่อง รางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
   1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับ
ความเห็นและขอสังเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานสภาความม่ันคง
แหงชาติ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสํานักเลขาธิการ
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คณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา 
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ  
  3. ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของกระทรวงการคลังและคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไปพิจารณาดําเนินการตอไป  
   สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดใหการดําเนินการเก่ียวกับขอมูลขาวสารของราชการโดยหนวยงานของรัฐเปนไปตามท่ี
กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีท่ีกฎหมายใดกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินการไวโดยเฉพาะและมี
มาตรฐานในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการแกประชาชน หรือมีหลักประกันในการคุมครองขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  
   2. เพ่ิมบทนิยามคําวา “ขอมูลขาวสารสาธารณะ” เพ่ือใหมีความชัดเจน และสอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และแกไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําวา “หนวยงานของรัฐ” เพ่ือใหมี
ความชัดเจนครอบคลุมหนวยงานของรัฐทุกประเภท  
    3. แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของบุคคลตางดาว โดยให
ยกเลิกนิยามคําวา “คนตางดาว” และเปดกวางใหคนตางดาวมีสิทธิเทาเทียมกับคนสัญชาติไทยในการเขาถึงขอมูล 
มิใชมีสิทธิเฉพาะตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวงเทานั้น  
   4. กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ ท่ีเปนขอมูลขาวสาร
สาธารณะไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดโดยไมตองรองขอ และแกไขเพ่ิมเติมขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานของรัฐตองจัด
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได  
  5. กําหนดวิธีการเผยแพรหรือเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
หรือท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได  
  6. กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาเปดเผยขอมูลขาวสารตามท่ีไดรับคําขอใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
รวมถึงกําหนดใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารประจําหนวยงานเพ่ือจัดวางระบบการเปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการและทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีหนวยงานของรัฐไดรับคําขอ 
และกําหนดมาตรการบังคับสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  
  7. กําหนดหลักเกณฑในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลขาวสารสวนบุคคลกรณีท่ีมีการ
เปดเผยขอมูลขาวสารของราชการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงานของรัฐ เชน การเขาถึงและการ
ใชงานสารสนเทศ อุปกรณ ระบบ และสถานท่ี การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศอยาง
สมํ่าเสมอ เปนตน  
  8. แกไขเ พ่ิมเติมองคประกอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ โดยเพ่ิม
ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และแกไขเพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เชน ให
คําแนะนําปรึกษาในการดําเนินการใด ๆ ในการคุมครองสิทธิของประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ 
เพ่ือคุมครองสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดวาระการดํารง
ตําแหนง คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ และการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการในระหวางท่ีตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลง  
  9. กําหนดใหผูอุทธรณท่ีไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสารมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดได  
 



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

ขอ้มลูจาก : รฐับาลไทย                                                                            วนัที ่26 พฤศจกิายน 2561 

จดัทาํโดย : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                     7 

5. เรื่อง รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติวาดวย
การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน             
พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยใหพิจารณาในประเด็นตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และรับความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังและสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไปประกอบการพิจารณา
ดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 
และใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไปดวย   
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  1. รางพระราชบัญญัตวิาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. ....   
     1.1 ปรับปรุงพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2542   
   1.2 กําหนดบทนิยาม คําวา “ขอบัญญัติทองถ่ิน” หมายความวา กฎซ่ึงออกโดยอาศัย
อํานาจของสภาทองถ่ินท่ีมีกฎหมายจัดตั้งข้ึน แตไมรวมถึงขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และคําวา “ผูริเริ่ม” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
ริเริ่มดําเนินการจัดใหมีการเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ินตอประธานสภาทองถ่ิน  
   1.3 กําหนดใหผูมีสิทธิเขาชื่อรองขอใหพิจารณาออกขอบัญญัติ ตองเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นอยูในวันท่ียื่นคํารอง และการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ินตองมีจํานวนรวมกัน
ไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ในวันท่ี 1 มกราคม ของปท่ีมีการ
เขาชื่อเสนอขอบัญญัติทอง ถ่ิน สําหรับการเสนอขอบัญญัติกรุ งเทพมหานครตองมีผู มีสิทธิ เลือกตั้ ง ใน
กรุงเทพมหานครรวมกันไมนอยกวา 10,000 คน  
   1.4 กําหนดใหมีผูริเริ่มซ่ึงเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวนไม
นอยกวา 20 คน เพ่ือดําเนินการจัดใหมีการรวบรวมลายมือชื่อของผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   1.5 กําหนดใหคํารองขอพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ินประกอบดวย ชื่อ ท่ีอยู และ
ลายมือชื่อของผูเขาชื่อทุกคน พรอมท้ังสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน เนื้อหาสาระของรางขอบัญญัติทองถ่ินท่ี
ประสงคจะออกเปนขอบัญญัติทองถ่ิน เปนตน   
    1.6 กําหนดใหประธานสภาทองถ่ินเม่ือไดรับคํารองขอใหสงคํารองใหผูบริหารทองถ่ิน
ดําเนินการยกรางขอบัญญัติทองถ่ินและเสนอตอสภาทองถ่ินโดยเร็ว ภายในสมัยประชุมนั้น หรือสมัยประชุมถัดไป   
  2. รางพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   
   2.1 แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542   
    2.2 กําหนดบทนิยาม คําวา “ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงมิไดเสีย
สิทธิในการเขาชื่อรองขอใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน คําวา “ผูมีสิทธิเขาชื่อ” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งในวันท่ี 1 มกราคม 
ของปท่ีมีการเขาชื่อเพ่ือใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และคําวา “ผูมี
สิทธิลงคะแนนเสียง” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งในวันท่ี 1 มกราคม ของปท่ีมีการลงคะแนนเสียงถอดถอน
สมาชกิ  สภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน  
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   2.3 กําหนดใหการเขาชื่อเพ่ือใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน ใหจัดทําเปนคํารองพรอมท้ังบัญชีรายชื่อ โดยตองมีจํานวนดังนี้  
     (1) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีผูมีสิทธิเลือกตั้งไมเกิน 100,000 คน ตองมีผู
มีสิทธิเขาชื่อไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือไมนอยกวา 5,000 คน สุดแตจํานวนใดจะนอยกวา  
    (2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีผูมีสิทธิเลือกตั้งเกิน 100,000 คน แตไมเกิน 
1,000,000 คน ตองมีผูมีสิทธิเขาชื่อไมนอยกวา 10,000 คน ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้น  
    (3) องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีผูมีสิทธิเลือกต้ังเกิน 1,000,000 คน ตองมีผู
มีสิทธิเขาชื่อไมนอยกวา 20,000 คน ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  
   2.4 กําหนดคํารองขอใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน ประกอบดวย ชื่อ ท่ีอยู และลายมือชื่อของผูเขาชื่อทุกคน พรอมท้ังสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
รายละเอียดและพฤติการณของสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินท่ีจะใหลงคะแนนเสยีงถอดถอน เปนตน  
   2.5 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการเก่ียวกับการถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินตามอํานาจท่ี
บัญญัติไว  
   2.6 กําหนดโทษทางอาญาแกผูให เสนอให หรือสัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืน หรือขมขูเพ่ือใหบุคคลใดกระทําการ เชน เขาชื่อหรือมิใหเขาชื่อเพ่ือใหมีการลงคะแนน
เสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินรวมท้ังผูเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืน
ใดเพ่ือการดังกลาว เปนตน  
 
6. เรื่อง รางพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
   1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. …. ตามท่ีสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
กระทรวงศึกษาธิการไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเสนอ   
   3. ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไป
พิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
   สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  รางพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้  
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เรื่อง สาระสําคัญ 

1. วัตถุประสงค  เพ่ือใหการศึกษาและสงเสริมวิชาการทางพระพุทธศาสนาใหเปนไปโดย
สอดคลองกับโบราณราชประเพณีและมาตรฐานการจัดการศึกษาของชาติ 
รวมท้ังเพ่ือประโยชนตอการพัฒนาความรูของคนในชาติใหมีการนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต  

2. กําหนดแผนการศึกษา  กําหนดใหการศึกษาพระปริยัติธรรมมี 3 แผนก ไดแก 
- แผนกบาลีสนามหลวง ศึกษาพระพุทธศาสนา ภาคภาษาบาลี 
- แผนกธรรมสนามหลวง ศึกษาพระพุทธศาสนา ภาคภาษาไทย  
- แผนกสามัญศึกษา ศึกษาพระพุทธศาสนาท้ังแผนกบาลีสนามหลวงและ
แผนกธรรมสนามหลวง ควบคูกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

3. การบริหารจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม 

- ใหมีคณะกรรมการการศึกษาพระปรยิัติธรรม ประกอบดวยประธาน
กรรมการรูปหนึ่ง ซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้ง โดยความเห็นชอบ
ของมหาเถรสมาคม มีอํานาจและหนาท่ี เชน กําหนดนโยบายและ
แผนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ควบคุม ดูแลและกํากับการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม ใหเปนไปตามพระธรรมวินยั โบราณราช
ประเพณี หรือมาตรฐานการศึกษาของชาติ และกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาพระปริยัติธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา  
- ให พศ. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ จัดทําแผนยุทธศาสตร
การสรางเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและแผน
งบประมาณเพ่ือการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมเสนอตอมหาเถรสมาคม
พิจารณาใหความเห็นชอบ  
- ให พศ. เปนหนวยงานกลางในการดําเนินการสงเสริม สนับสนุน 
ประสานงานการศึกษาพระปริยัติธรรม และเปนสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการฯ  
- ใหรัฐอุดหนุนงบประมาณสําหรับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ตาม
ความเหมาะสมและความจําเปน  
- ใหวัดมีสิทธิจัดตั้งสถานศึกษาพระปริยัติธรรมไดตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการกําหนด  
 
 

4. การเทียบระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมและกําหนดวิทยฐานะของผูสําเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม มีดังนี้  
4.1 การศึกษาพระปริยัติธรรมท่ีไดจัดใหแกสามเณรซ่ึงเปนเด็กตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับ และมีพ้ืน
ความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปท่ีหกหรือเทียบเทา ซ่ึงไดศึกษาวิชาสามัญเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด โดยคําแนะนาํของมหาเถรสมาคม  

แผนก เทียบเทา 
4.1.1 ศึกษาแผนกธรรมสนามหลวง ชั้น
นักธรรมเอก  

เทียบเปนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
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4.1.2 ศึกษาแผนกบาลีสนามหลวง ชั้นเปรียญ
ธรรมสามประโยค  

เทียบเปนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

4.1.3 ศึกษาแผนกสามัญศึกษา  เทียบเปนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  

4.2 ผูเรียนท่ีพนการศึกษาภาคบังคับแลว  
แผนก วิทยฐานะ 

4.2.1 สําเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรมสนามหลวง ชั้นนักธรรมเอก  

ใหมีวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

4.2.2 สําเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
บาลีสนามหลวง ชั้นเปรียญธรรมสามประโยค  

ใหมีวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4.2.3 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี
สนามหลวง ชั้นเปรียญธรรมเกาประโยค  

ใหมีวิทยฐานะระดับปริญญาตรี เรียกวา “เปรียญธรรมเกาประโยค” ใช
อักษรยอวา “ป.ธ.9”  

4.2.4 สําเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
บาลีสนามหลวง ท่ีไดทําการศึกษาเพ่ิมเติม
ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด  

ใหมีวิทยฐานะระดับใด ๆ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมและตาม
หลักเกณฑของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 
7. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงเขตอํานาจศาลแขวงธนบุรี กับกําหนดเขตอํานาจและวันเปดทําการ
ของศาลแขวงบางบอน ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (กําหนดวันเปดทําการศาลแขวงบางบอน วันท่ี 1 
เมษายน 2562)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแขวงธนบุรี 
กับกําหนดเขตอํานาจและวันเปดทําการของศาลแขวงบางบอน ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน                  
ศาลยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา  
   1. กําหนดใหในกรุงเทพมหานครมีศาลแขวงเพ่ิมข้ึนอีก 1 ศาล คือ ศาลแขวงบางบอน มีเขต
อํานาจในเขตหนองแขม เขตบางแค และเขตบางบอน   
   2. กําหนดใหเปดทําการศาลแขวงบางบอน ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2562 เปนตนไป  
  3. กําหนดใหในระหวางท่ียังไมไดเปดทําการศาลแขวงบางบอน ใหศาลแขวงธนบุรีมีเขตอํานาจ
ตลอดถึงทองท่ีเขตบางแคและเขตบางบอน  
  4. กําหนดใหในระหวางท่ียังไมไดเปดทําการศาลแขวงบางบอน ใหศาลจังหวัดตลิ่งชันมีเขตอํานาจ
ตลอดถึงทองท่ีเขตหนองแขม  
  5. กําหนดใหบรรดาคดีของทองท่ีเขตบางแคและเขตบางบอน ซ่ึงคางพิจารณาอยูในศาลแขวง
ธนบุรีในวันเปดทําการศาลแขวงบางบอน ใหคงพิจารณาพิพากษาตอไปในศาลแขวงธนบุรี และบรรดาคดีของทองท่ี
ดังกลาวซ่ึงอยูระหวางท่ีศาลแขวงธนบุรีมีคําสั่งใหผัดฟองหรือใหขังผูตองหาไวระหวางสอบสวน แลวแตกรณี ในเปด
ทําการ ศาลแขวงบางบอน ใหศาลแขวงธนบุรีมีอํานาจพิจารณาเก่ียวกับการผัดฟองหรือขังระหวางสอบสวนนั้น
ตอไป  
  6. กําหนดใหบรรดาคดีของทองท่ีเขตหนองแขม ซ่ึงอยูในเขตอํานาจของศาลแขวงบางบอน และ 
คางพิจารณาอยูในศาลจังหวัดตลิ่งชันในวันเปดทําการศาลแขวงบางบอน ใหคงพิจารณาพิพากษาตอไปในศาล           
จังหวัดตลิ่งชัน และบรรดาคดีของทองท่ีดังกลาวซ่ึงอยูระหวางท่ีศาลจังหวัดตลิ่งชันมีคําสั่งใหผัดฟองหรือใหขัง
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ผูตองหาไวระหวางสอบสวน แลวแตกรณี ในวันเปดทําการศาลแขวงบางบอน ใหศาลจังหวัดตลิ่งชันมีอํานาจ
พิจารณาเก่ียวกับการผัดฟองหรือขังระหวางสอบสวนนั้นตอไป  
 
8. เรื่อง รางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยวาดวยการกําหนดอัตราคาโดยสารรวม 
วิธีการจัดเก็บคาโดยสารรวม และการกําหนดประเภทบุคคลท่ีไดรับการยกเวนไมตองชําระคาโดยสารรวม 
ระหวางรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยวาดวยการ
กําหนดอัตราคาโดยสารรวม วิธีการจัดเก็บคาโดยสารรวม และการกําหนดประเภทบุคคลท่ีไดรับการยกเวนไมตอง
ชําระคาโดยสารรวม ระหวางรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญ  
  หลักการและสาระสําคัญของรางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยวาดวยการ
กําหนดอัตราคาโดยสารรวม วิธีการจัดเก็บคาโดยสารรวม และการกําหนดประเภทบุคคลท่ีไดรับการยกเวนไมตอง
ชําระคาโดยสารรวม ระหวางรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน พ.ศ. .... มี
ดังนี้  
  1. ยกเลิกขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยวาดวยการกําหนดอัตราคาโดยสาร
รวม วิธีการจัดเก็บคาโดยสารรวม และการกําหนดประเภทบุคคลท่ีไดรับการยกเวนไมตองชําระคาโดยสารรวม 
ระหวางรถไฟฟามหานครสายฉลองรัชธรรม และรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. 2559 และนําราง
ขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยวาดวยการกําหนดอัตราคาโดยสารรวม  วิธีการจัดเก็บคา
โดยสารรวม และการกําหนดประเภทบุคคลท่ีไดรับการยกเวนไมตองชําระคาโดยสารรวม ระหวางรถไฟฟามหานคร
สายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน พ.ศ. .... มาใชบังคับแทน  
   2. กําหนดรายละเอียดแนวเสนทางระหวางรถไฟฟามหานครสายฉลองรัชธรรม และโครงการ
รถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ท่ีอยูภายใตบังคับรางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วาดวยการกําหนด
อัตราคาโดยสารรวม วิธีการจัดเก็บคาโดยสารรวม และการกําหนดประเภทบุคคลท่ีไดรับการยกเวนไมตองชําระคา
โดยสารรวม ระหวางรถไฟฟามหานครสายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน พ.ศ. ....  
  3. กําหนดอัตราคาโดยสารรวม การเริ่มคิดคาโดยสารรวม วิธีการจัดเก็บคาโดยสารรวม และการ
คืนเงินคาโดยสารรวม ระหวางรถไฟฟามหานครสายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน  
  4. กําหนดประเภทบุคคลท่ีไดรับการลดหยอนคาโดยสารรวม หรือยกเวนคาโดยสารรวม ระหวาง
รถไฟฟามหานครสายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน   
  5. กําหนดใหคณะกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยมีอํานาจออกประกาศหรือ
ยกเวนคาโดยสารรวม ระหวางรถไฟฟามหานครสายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ไดเปนครั้ง
คราว  
 
9. เรื่อง รางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วาดวยอัตราคาบริการจอดรถยนตและ            
วิธีการจัดเก็บคาบริการจอดรถยนต โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย        
วาดวยอัตราคาบริการจอดรถยนตและวิธีการจัดเก็บคาบริการจอดรถยนต โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง 
– สมุทรปราการ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได 
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  สาระสําคัญของรางขอบังคับ  
  กําหนดอัตราคาบริการจอดรถยนตและวิธีการจัดเก็บคาบริการจอดรถยนตของโครงการรถไฟฟา
สายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ โดยกําหนดอัตราคาบริการจอดรถยนตสําหรับผูใชบริการรถไฟฟาเริ่มตนท่ี 
10 บาทตอ 2 ชั่วโมง สําหรับผูไมใชบริการรถไฟฟาเริ่มตนท่ี 20 บาทตอชั่วโมง อัตราคาบริการจอดรถยนตราย
เดือนเริ่มตนท่ี 1,000 บาทตอเดือน และอัตราคาบริการจอดรถจักรยานยนต เริ่มตนท่ี 10 บาทตอ 4 ชั่วโมง  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
10.  เรื่อง ขอความเห็นชอบการจําหนายอสังหาริมทรัพย โครงการรถไฟฟาสายสีเขียวชวงแบริ่ง – 
สมุทรปราการ และชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต ของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยให
กรุงเทพมหานคร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ดําเนินการ
จําหนายอสังหาริมทรัพย โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ และชวงหมอชิต – สะพานใหม 
– คูคต (ไมรวมอาคารจอดแลวจร) ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 
มาตรา 75 (5) ซ่ึงใชขอมูลทางการเงินของโครงการฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และขอมูลประมาณการทาง
การเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 เปนขอมูลอางอิง เพ่ือดําเนินการตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ การ
มอบหมายใหกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปนผูบริหารจัดการเดินรถ โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต – 
สะพานใหม – คูคต และ ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ ระหวางกระทรวงคมนาคม (คค.) รฟม. กทม. และ 
กระทรวงการคลัง (กค.) เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2559 ตามท่ีกระทรวงคมนาคม เสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
   1. เรื่องนี้เปนการขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนผูรับผิดชอบโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบ
ริ่ง – สมุทรปราการ และชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต จากเดิม การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
(รฟม.) เปนกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซ่ึงเปนการดําเนินการตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกและ
ไดมีการหารือกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในเรื่องนี้ (คค. รฟม. กค. กทม.) มาตั้งแตป 2559 และไดมีการ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการในการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบโครงการดังกลาว รวมท้ังความคืบหนาใน
การดําเนินการมาโดยตลอด  
   2. การเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ และชวง
หมอชิต – สะพานใหม – คูคต ดังกลาว จะทําใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนเอกภาพ
มากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับกรณี รฟม. เปนหนวยงานบริหารจัดการ เนื่องจากปจจุบัน กทม. เปนหนวยงานท่ี
รับผิดชอบการบริหารจัดการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต – แบริ่ง โดยมีบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) (BTS) เปนผูรับสัมปทานการเดินรถในเสนทางดังกลาว ท้ังนี้ เม่ือมีการจําหนายทรัพยสินในครั้งนี้
แลว กทม. จะรับผิดชอบโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ตั้งแตชวงคูคต – สมุทรปราการ รวมท้ังสิ้น 47 สถานี 
ระยะทาง 55.95 กิโลเมตร  
 
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบการกูเงินเพ่ือใชในการรับโอนทรัพยสิน  และหนี้สินของโครงการรถไฟฟาสายสี
เขียว ชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต และ ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการกูเงินเพ่ือใชในการรับโอนทรัพยสินและหนี้สินของโครงการ
รถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต และ ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ ตามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร  เรื่อง การกูเงินเพ่ือใชในการรับโอนทรัพยสิน และหนี้สินของโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวง
หมอชิต – สะพานใหม – คูคต และ ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ พ.ศ. 2561 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ รวมท้ัง
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ใหกรุงเทพมหานครดําเนินการอยางโปรงใส คุมคาและประหยัด โดยพิจารณาเปาหมาย ประโยชนท่ีจะไดรับ 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ตอไป 
ตามความเห็นของ สํานักงบประมาณ   
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  1. โครงการรถไฟฟาสายสีเขียวปจจุบันอยูในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดให
สัมปทานแกเอกชนเปนผูลงทุนท้ังหมด รวมถึงการบริหารจัดการเดินรถ และไดรับสิทธิในการเก็บคาโดยสารตลอด
อายุสัมปทานเปนเวลา 30 ป (ครบกําหนดสัญญา พ.ศ. 2572) สําหรับโครงการรถไฟฟาสายสีเขียวสวนตอขยาย              
ชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต และ ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ ท่ีเสนอในครั้งนี้ การรถไฟฟาขนสงมวลชน              
แหงประเทศไทยเปนผูดําเนินการกอสรางโครงการฯ (โดยชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ มีความพรอม และจะเปด
ใหบริการเดินรถ ในวันท่ี 6 ธันวาคม 2561 สวนชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต อยูระหวางดําเนินการกอสราง              
ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนเมษายน 2562) ดังนั้น เพ่ือใหโครงการสวนตอขยายดังกลาวเชื่อมตอการเดินทางจาก
กรุงเทพมหานครถึงปริมณฑล โดยเชื่อมตอกับโครงการรถไฟฟาสายสีเขียวเดิมท่ีกรุงเทพมหานครเปนผูรับผิดชอบ 
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจึงไดมีมติเห็นชอบในหลักการใหกรุงเทพมหานครเปนผูเดินรถสวนตอ
ขยายรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ และชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต ท้ังนี้ ในการเปลี่ยน
ผูรับผิดชอบโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ และชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต จาก
เดิม การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย เปน กรุงเทพมหานคร จะตองมีการดําเนินการโอนทรัพยสินและ
หนี้สินของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยใหกรุงเทพมหานคร ซ่ึงการดําเนินการโอนทรัพยสินและ
หนี้สินจะทําใหกรุงเทพมหานครมีภาระคาใชจายเปนเงิน 51,785.37 ลานบาท (ประกอบดวย คางานโครงสราง
พ้ืนฐาน วงเงินไมเกิน 44,429 ลานบาท และคาชดใชเงินคาจัดกรรมสิทธิ์และดอกเบี้ย และคาธรรมเนียมเงินกูของ
คางานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือชําระไปแลว วงเงินไมเกิน 7,356.37 ลาน
บาท) ซ่ึงสภากรุงเทพมหานครไดออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกูเงินเพ่ือใชในการรับโอนทรัพยสิน และ
หนี้สินของโครงการรถไฟฟาสายสี เ ขียวฯ จํานวน 51,785.37 ลานบาท เรียบรอยแลว ดังนั้น ในครั้ งนี้
กรุงเทพมหานครจึงไดเสนอขอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรีในการกูเงินจํานวนดังกลาวตอจากกระทรวงการคลัง
เพ่ือใชในการรับโอนทรัพยสินและหนี้สินของโครงการรถไฟฟาสายสีเขียวฯ 
   2. การท่ีกรุงเทพมหานครจะขอกูเงินตอจากกระทรวงการคลังเพ่ือใชในการรับโอนทรัพยสิน และ
หนี้สินของโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต และชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ นั้น 
กรุงเทพมหานครสามารถดําเนินการได โดยการออกเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนไปตามนัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 97 
และมาตรา 99 ท่ีบัญญัติใหขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร (ซ่ึงรวมถึงการกูเงิน) จะตราข้ึนไดโดยความเห็นชอบของ
สภากรุงเทพมหานคร ในการนี้ สภากรุงเทพมหานครไดออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกูเงินเพ่ือใชใน
การรับโอนทรัพยสิน และหนี้สินของโครงการรถไฟฟาสายสีเขียวฯ ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช
บังคับแลวตั้งแตวันท่ี 27 ตุลาคม 2561  
 
12. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนขยายศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 พ้ืนท่ีโซน C ของบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้  
  1. เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนขยายศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา           
5 ธันวาคม 2550 พ้ืนท่ีโซน C ของบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
สําหรับกรอบวงเงินลงทุนรวม 30,000 ลานบาท ใหกระทรวงการคลังรับไปพิจารณาแหลงเงินทุนและวิธีการระดม
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ทุนท่ีเหมาะสม รวมท้ังเปรียบเทียบขอดีขอเสียของแตละวิธีการใหชัดเจน โดยคํานึงถึงตนทุนทางการเงิน ความ
เหมาะสมคุมคา ภาระงบประมาณหรือภาระทางการคลังท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตกอนเสนอคณะรัฐมนตรีตามข้ันตอน
ของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป  
   2. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงบประมาณ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสํานักงานศาลปกครองไปพิจารณาดําเนินการดวย  
 
13. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําโครงการพัฒนาท่ีอยูอาศัย ชุดท่ี 2 ระยะท่ี 1  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้  
  1. อนุมัติการจัดทําโครงการพัฒนาท่ีอยูอาศัย ชุดท่ี 2 ระยะท่ี 1 จํานวน 12 โครงการ รวม 3,365 
หนวย วงเงินลงทุนรวม จํานวน 2,612.883 ลานบาท ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
(พม.) เสนอ แบงเปน (1) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคม (10 โครงการ จํานวน 3,094 หนวย) 
วงเงินรวม 2,231.392 ลานบาท (2) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงพาณิชย (2 โครงการ จํานวน 271 
หนวย) วงเงินรวม 381.491 ลานบาท  
   สําหรับการจัดหาและการคํ้าประกันเงินกูภายในประเทศและการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลให
เปนไปตามความเห็นกระทรวงการคลัง (หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0907/18444 ลงวันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2561) และสํานักงบประมาณ (หนังสือสํานักงบประมาณ ท่ี นร 0723/17822 ลงวันท่ี 12 กันยายน 
2561)   
   2. ให พม. (การเคหะแหงชาติ) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง (หนังสือกระทรวงการคลัง             
ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0907/18444 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561) และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (หนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนมาก ท่ี นร 1101/3629               
ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2561) ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  โครงการพัฒนาท่ีอยูอาศัย ชุดท่ี 2 ระยะท่ี 1 เปนโครงการเสริมสรางความเสมอภาค ลดความ
เหลื่อมล้ํา สรางโอกาส การเขาถึงสวัสดิการสังคมดานท่ีอยูอาศัย เพ่ือใหประชาชนผูมีรายไดนอยถึงปานกลาง 
[แบงเปน 2 กลุม (1) กลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีรายไดประมาณ 26,101 – 38,300 บาท/เดือน/
ครัวเรือน และ (2) กลุมภูมิภาค มีรายไดประมาณ 15,101 – 22,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน] และรายไดปานกลาง
คอนขางสูง [แบงเปน 2 กลุม (1) กลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีรายไดประมาณ 59,701 บาทข้ึนไป/เดือน/
ครัวเรือน และ (2) กลุมภูมิภาค มีรายไดประมาณ 34,701 บาทข้ึนไป/เดือน/ครัวเรือน] มีท่ีอยูอาศัยท่ีไดมาตรฐาน 
พรอมระบบสาธารณูปโภค โดยโครงการดังกลาวจะจัดสรางท่ีพักอาศัยในรูปแบบ ไดแก บานเด่ียว บานแฝด บาน
แถว และ ทาวนโฮม จํานวน 2 ชั้น ในพ้ืนท่ีท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซ่ึงคณะกรรมการการเคหะแหงชาติใน
การประชุม ครั้งท่ี 9/2560 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2560 ไดมีมติเห็นชอบโครงการ รวมท้ังหมด 17 โครงการ และ
ตอมาคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (คณะกรรมการ สศช.) ไดมีมติเห็นชอบเพียง 12 
โครงการรวม 3,365 หนวย วงเงินลงทุนรวม 2,612.883 ลานบาท ประกอบดวย  
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โครงการ รายละเอียด 

1. โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน เชิงสังคม จํานวน 10 โครงการ รวม 3,094 หนวย โดยกอสรางบนท่ีดินของ 
กคช. ท้ังหมด ราคาขายตอหนวยประมาณ 650,000 – 850,000 บาท  
(1) โครงการฯ เชิงสังคม จ.ฉะเชิงเทรา 
(แปลงยาว)  

ท่ีตั้ง : จัดสรางบนท่ีดิน 31.80 ไร  
รูปแบบการกอสรางอาคาร : บานแฝด 2 ชั้น จํานวน 362 หนวย  

(2) โครงการฯ เชิงสงัคม จ.สุพรรณบุรี (อู
ยา 1)  

ท่ีตั้ง : จัดสรางบนท่ีดิน 25.48 ไร  
รูปแบบการกอสรางอาคาร : บานแฝด 2 ชั้น จํานวน 186 หนวย และ
กอสรางเปนบานแถว 2 ชั้น จํานวน 136 หนวย  

(3) โครงการฯ เชิงสังคม จ.นครนายก 
(พรหมณี 1)  

ท่ีตั้ง : จัดสรางบนท่ีดิน 49.32 ไร  
รูปแบบการกอสรางอาคาร : บานแฝด 2 ชั้น จํานวน 498 หนวย 

(4) โครงการฯ เชิงสังคม จ.เพชรบุรี (โพไร
หวาน)  

ท่ีตั้ง : จัดสรางบนท่ีดิน 38.83 ไร  
รูปแบบการกอสรางอาคาร : บานเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 328 หนวย 
(โครงการท่ีไดรับยกเวนไมตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม)  

(5) โครงการฯ เชิงสังคม จ.ลพบุรี (พัฒนา
นิคม 2)  

ท่ีตั้ง : จัดสรางบนท่ีดิน 16.67 ไร  
รูปแบบการกอสรางอาคาร : บานเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 188 หนวย 

(6) โครงการฯ เชิงสังคม จ.สิงหบุรี (บาง
กระบือ)  

ท่ีตั้ง : จัดสรางบนท่ีดิน 22.72 ไร  
รูปแบบการกอสรางอาคาร : บานแฝด 2 ชั้น จํานวน 224 หนวย 
 
 

(7) โครงการฯ เชิงสังคม จ.ศรีสะเกษ ระยะ
ท่ี 4 สวนท่ี 2  

ท่ีตั้ง : จัดสรางบนท่ีดิน 27.97 ไร  
รูปแบบการกอสรางอาคาร : บานเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 120 หนวย และบาน
แฝด   2 ชั้น จํานวน 208 หนวย  

(8) โครงการฯ เชงิสังคม จ.สกลนคร (สวาง
แดนดิน)  

ท่ีตั้ง : จัดสรางบนท่ีดิน 29.45 ไร  
รูปแบบการกอสรางอาคาร : บานแฝด 2 ชั้น จํานวน 278 หนวย 

(9) โครงการฯ เชิงสังคม จ.ชุมพร ท่ีตั้ง : จัดสรางบนท่ีดิน 31.26 ไร  
รูปแบบการกอสรางอาคาร : บานเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 338 หนวย 
(โครงการท่ีไดรับยกเวนไมตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม)  

(10) โครงการฯ เชิงสังคม จ.ปตตานี  ท่ีตั้ง : จัดสรางบนท่ีดิน 22.00 ไร  
รูปแบบการกอสรางอาคาร : บานเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 228 หนวย 
(โครงการท่ีไดรับยกเวนไมตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม) 

2. โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน เชิงพาณิชย จํานวน 2 โครงการ รวม 271 หนวย โดยกอสรางบนท่ีดินของ 
กคช. ท้ังหมด ราคาขายตอหนวย ประมาณ 1.8 – 2.2 ลานบาท  
(1) โครงการฯ เชิงพาณิชย จ.สมุทร 
ปราการ (บางพลี) ทาวนโฮม 3  

ท่ีตั้ง : จัดสรางบนท่ีดิน 19.58 ไร  
รูปแบบการกอสรางอาคาร : ทาวนโฮม 2 ชั้น จํานวน 184 หนวย 
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(2) โครงการฯ เชิงพาณิชย จ.ศรีสะเกษ 
ระยะท่ี 4 สวนท่ี 1  

ท่ีตั้ง : จัดสรางบนท่ีดิน 14.27 ไร  
รูปแบบการกอสรางอาคาร : บานเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 87 หนวย 

 
14. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําโครงการอาคารเชาสําหรับผูมีรายไดนอย ป 2559 ระยะท่ี 2 จังหวัดเพชรบุรี            
(โพไรหวาน)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการการจัดทําโครงการอาคารเชาสําหรับผูมีรายไดนอย ป 2559 
ระยะท่ี 2 โครงการอาคารเชา จังหวัดเพชรบุรี (โพไรหวาน) รวม 246 หนวย วงเงินลงทุนรวมท้ังสิ้น 115,649,000 
บาท ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) เสนอ โดยเบิกจายจากเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล จํานวน 107,010,000 บาท และเงินกูภายในประเทศ จํานวน 8,639,000 บาท สําหรับการดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหการเคหะแหงชาติ (กคช.) ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปดําเนินการกอนในลําดับแรก สวนท่ีเหลือใหการเคหะแหงชาติจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563              
ตามความจําเปนและเหมาะสมตามข้ันตอนตอไป โดยควบคุมตนทุนคากอสรางใหเปนไปอยางประหยัดและอยูใน
เกณฑท่ีเหมาะสม ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ สําหรับการจัดหาและการคํ้าประกันเงินกู จํานวน 
8,639,000 บาท ให พม. ดําเนินการตามความความเห็นของกระทรวงการคลัง  
    สาระสําคัญของเรือ่ง    
   พม. รายงานวา กคช. ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการอาคารเชา
สําหรับผูมีรายไดนอย จังหวัดเพชรบุรี (โพไรหวาน) เรียบรอยแลว โดยโครงการดังกลาวจัดสรางบนท่ีดินประมาณ 
5.39 ไร (บนท่ีดินของ กคช.) รูปแบบการกอสรางเปนอาคารพักอาศัยรวม สูง 4 ชั้น หองพักขนาด 28 ตารางเมตร 
รวมจํานวน 246 หนวย ซ่ึงอาคารพักอาศัยดังกลาวออกแบบตามหลักการ Universal Design โดยจะคิดคาเชาสุทธิ
ไมเกิน 1,700 บาท/เดือน  
 
15. เรื่อง พ้ืนท่ีเปาหมายและกรอบมาตรการแกไขปญหาการอยูอาศัยและทํากินในพ้ืนท่ีปาไม (ทุกประเภท) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้  
  1. เห็นชอบในหลักการพ้ืนท่ีเปาหมายและกรอบมาตรการแกไขปญหาการอยูอาศัยและทํากินใน
พ้ืนท่ีปาไม (ทุกประเภท) ตามนัยมติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 18 
มิถุนายน 2561  ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ  และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และสํานักงบประมาณไปดําเนินการตอไปดวย ท้ังนี้ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการใหเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ  และมติคณะรัฐมนตรี
ท่ีเก่ียวของตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดวย  
  2. ในการดําเนินการตามกรอบมาตรการฯ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของชี้แจงใหราษฎรกลุมเปาหมายทราบเก่ียวกับเจตนารมณ หลักเกณฑ  และเง่ือนไขในการ
จัดสรรท่ีดินของแตละกลุมพ้ืนท่ีใหถูกตองและชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการปฏิบัติตามขอกฎหมายท่ี
เก่ียวของและสิทธิของผูไดรับจัดสรรท่ีดิน   
  3. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณากําหนด
มาตรการในการปองกันและแกไขการบุกรุกพ้ืนท่ีปาใหชัดเจนและดําเนินการอยางจริงจังเพ่ือไมใหมีการบุกรุกพ้ืนท่ี
ปาเพ่ิมเติมอีก  
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  สาระสําคัญของเรื่อง 
 พ้ืนท่ีเปาหมายและกรอบมาตรการแกไขปญหาการอยูอาศัยและทํากินในพ้ืนท่ีปาไม (ทุกประเภท) 
เพ่ือแกไขปญหาในพ้ืนท่ีท่ียังไมไดนํามาดําเนินการจัดท่ีดินทํากินฯ เฉพาะในสวนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือแกไขปญหาท่ีมีอยูกอนแลวใหครอบคลุมปญหาท้ังหมดตามมติ
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2561 ซ่ึงกรอบมาตรการฯ จําแนกเปน 5 กลุม               
สรุปสาระสําคัญไดดังนี้  
 

พ้ืนท่ีเปาหมาย กรอบมาตรการแกไขปญหา 
ปาสงวนแหงชาติ 
กลุมท่ี 1 
ชุมชนในเขตปาสงวนแหงชาติ 
ท่ีอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ํา ชั้นท่ี 3-5 กอน มติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
30 มิถุนายน 2541  

อนุญาตใหเขาใชประโยชน อยูอาศัย/ทํากิน แบบแปลงรวม (ใหสิทธิทํากิน 
มิใหเอกสารสิทธิ)  

กลุมท่ี 2 ชุมชนในเขตปาสงวนแหงชาติ
ท่ีอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 3-5 หลังมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 
2541 และ 
ตองปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษา 
ความสงบแหงชาติ (คสช.)   
ท่ี 66/2567 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2557 
  

อนุญาตใหเขาใชประโยชน อยูอาศัย/ทํากิน แบบแปลงรวม (ใหสิทธิทํากิน  
มิใหเอกสารสิทธิ) โดยอยูภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีกําหนดรวมกันใน
ลักษณะท่ีเก้ือกูลตอการอนุรักษ เชน  ใหปลูกปาเพ่ือเศรษฐกิจไมนอยกวา
รอยละ 50 ของพ้ืนท่ี และอ่ืน ๆ ควบคูไปกับใหใชประโยชนอยูอาศัยและ             
ทํากิน 

กลุมท่ี 3  
(1) ชุมชนในเขตปาสงวน 

แหงชาติท่ีอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี  
1-2 กอนมติคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2541  

กําหนดใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานประจําพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือควบคุมการใช
ทรัพยากรและท่ีดินและดําเนินการจัดระเบียบการใชท่ีดินอยูอาศัย/ทํากิน
เปนหลักแหลงอยางเหมาะสม (ออกแบบรูปแบบในการอยูอาศัยรวมกับ
ชุมชนและราษฎร) เชน ฟนฟูสภาพปาแบบมีสวนรวม สงเสริมราษฎร             
ปลูกปา 3 อยาง รอยละ 20 ของพ้ืนท่ี 

(2) ชุมชนในเขตปาสงวน 
แหงชาติท่ีอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี  
1-2 หลังมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 30 
มิถุนายน 2541 และตองปฏิบัติตาม
คําสั่ง คสช. ท่ี 66/2557  
ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2557  

ถือเปนพ้ืนท่ีท่ีตองทําการฟนฟูสภาพปา  ราษฎรในพ้ืนท่ีนี้ถือวาบุกรุกใหม
และตองดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยกรมปาไมมอบหมายเจาหนาท่ีประจํา
พ้ืนท่ีและดําเนินการฟนฟูสภาพปารวมกับราษฎร  สวนราษฎรท่ีเคยใชท่ีดิน
ดังกลาวและประสงคจะเขารวมดําเนินการ จะจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกับ
กรมปาไมโดยมีหนาท่ีดูแลบํารุงรักษาปาและจะขอรับผลผลิตจากไมท่ี            
ปลูกและใชประโยชนท่ีดินในระหวางแถวของตนไมได  

ปาอนุรักษ 
กลุมท่ี 4  
ชุมชนท่ีอยูในเขตปาอนุรักษ 
ท้ัง กอนและหลังมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2541  
 

ชุมชนท่ีจะไดรับการพิจารณาตองเปนชุมชนท่ีอาศัยอยูเดิม  มีการกําหนด
ขอบเขตพ้ืนท่ีทํากินเปนท่ียอมรับรวมกันและใหสิทธิทํากินมิใหเอกสารสิทธิ 
แนวทางท่ีดําเนินการ คือ 1) การสํารวจการครอบครองท่ีดินและ  
2) การตรวจสอบและการบริหารจัดการพ้ืนท่ีโดยจัดระเบียบพ้ืนท่ีกรณี
สํารวจแลวเปนพ้ืนท่ีลอแหลมคุกคามตอระบบนิเวศ นอกนั้นใหพิจารณา
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ตามความจําเปนเพ่ือการดํารงชีพโดยสงขอมูลใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ปา และพันธุพืช พิจารณาอนุญาตตามกฎหมาย 

ปาชายเลน 
กลุมท่ี 5 ชุมชนในพ้ืนท่ีปาชายเลน 

- พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และ 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  

- พ้ืนท่ีเมืองและสิ่งกอสราง 
ถาวรใหกับราษฎรท่ีครอบครองมากอน
คําสั่ง คสช. ท่ี 66/2557 ราษฎรท่ี
คุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑ 
คทช. และไมรวมราษฎรท่ีอยูในพ้ืนท่ี
ทวงคืนผืนปาท่ีคดียังไมสิ้นสุด 

ดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบการครอบครองพ้ืนท่ี จัดทําขอมูลจําแนกตาม
รูปแบบการใชประโยชน จัดทําแผนการบริหารจัดการและโครงการเพ่ือการ
อนุญาต จากนั้นจะเสนอขอยกเวนมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหสามารถใช
ประโยชนพ้ืนท่ีปาชายเลนได และใหกรมทรัพยากรทางทะเลฯ ดําเนินการ
อนุญาตตามกฎหมายใชพ้ืนท่ีตอไป 
 

 ท้ังนี้  ในการดําเนินการตามกรอบมาตรการดังกลาวแตละหนวยงานท่ีเก่ียวของจะดําเนินการใหเปนไป
ตามข้ันตอนของกฎหมาย โดยผูมีอํานาจตามท่ีกฎหมายบทบัญญัติจะอนุญาตการเขาใชประโยชนหรือการ
ดําเนินการในกลุมพ้ืนท่ีเปาหมายตาง ๆ ขางตนตอไป 
 
16.  เรื่อง  ผลการประชุมสมัชชาความรวมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งท่ี 6 และการจัดกิจกรรมวันดินโลก                     
ป 2561 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ ดังนี้ 
 1. รับทราบผลการประชุมสมัชชาความรวมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership 
Plenary Assembly : GSP PA) ครั้งท่ี 6 
 2. เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยดินแหงภูมิภาคเอเชีย (Center of 
Excellence for Soil Research in Asia : CESRA) และรางวัลวันดินโลก (World Soil Day Award)  
 สําหรับคาใชจายในการดําเนินการท้ัง 2 กิจกรรม ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมพัฒนา
ท่ีดิน) ใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปท่ีตั้งรองรับไวในโอกาสแรก  หากไมเพียงพอใหปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณหรือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายตามความจําเปนและ
เหมาะสมตามข้ันตอนตอไป สําหรับคาใชจายในปตอ ๆ ไป ใหจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ และเสนอขอต้ังงบประมาณรายจายประจําป ตามนัยมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามข้ันตอนตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 สาระสําคัญของเรื่อง 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณรายงานวา 
 1. การประชุม GSP PA ครั้งท่ี 6 และการประชุมท่ีเก่ียวของ 
  1.1 การประชุม GSP PA ครั้งท่ี 6 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณมอบหมายใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายเลิศ
วิโรจน  โกวัฒนะ) เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมประชุม GSP PA ครั้งท่ี 6 และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
เม่ือวันท่ี  11 – 13 มิถุนายน 2561 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการและประเทศ
สมาชิกกลุมความรวมมือดานดินแหงเอเชีย (Asian Soil Partnership : ASP) ซ่ึงการประชุมดังกลาวมีสาระสําคัญ
สรุปได ดังนี้ 
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การประชุม GSP PA ครั้งท่ี 6 มติท่ีประชุม 
 1. เห็นชอบการจัดตั้งรางวัลวันดินโลก หรือ World Soil Day Award ตามท่ี

ประเทศไทยเสนอ เพ่ือมอบรางวัลใหแกบุคคล องคกร และประเทศท่ีมีผลงานและ
กิจกรรมเปนท่ีประจักษในการสงเสริมและการสรางความตระหนักรูในดานการ
จัดการทรัพยากรดินเพ่ือความม่ันคงทางอาหารของโลกอยางยั่งยืน โดยผานทางการ
จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม ของทุกป โดยประเทศไทยจะเปนเจาภาพ
รวมกับองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization : FAO) ซ่ึงรางวัลวันดินโลกดังกลาวมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้ 
 1.1 ชื่อรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award 
 1.2 วัตถุประสงค 
   1) เพ่ือเปนการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพ่ือถวายสดุดีพระ
เกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท่ีทรง
ศึกษาคนควาวิธีการจัดการปญหาทรัพยากรดินอยางยั่งยืน นํามาซ่ึงความเปนอยูท่ีดี
ของเกษตรกร และประชาชน ตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
สหประชาชาติในเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอม ความ่ันคงอาหารและการขจัดความอด
อยากหิวโหย 
   2) กระตุนใหท่ัวโลกมีกิจกรรมดานการจัดการดินอยางยั่งยืนเพ่ือนําไปสูความ
ม่ันคงอาหารและการขจัดความอดอยากหิวโหย ตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
องคการสหประชาชาติ ผานทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลกของทุกป  
   3) เสริมสรางใหบุคคล หนวยงาน องคกรหรือประเทศมีความรู 
ความเขาใจ สรางจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรดินและการจัดการดิน  
เพ่ือความม่ันคงอาหารอยางยั่งยืน  

  1.3 รางวัล : สนับสนุนโดยประเทศไทย ประกอบดวย เหรียญรางวัล  
เงินสด (15,000 ดอลลารสหรัฐ) และคาใชจายในการเดินทางมารับรางวัลท่ีประเทศ
ไทย 
 1.4 กรรมการตัดสิน : ประกอบดวย ประธานกลุมสมัชชาความรวมมือดิน 9 
ภูมิภาค ผูแทนสหภาพวิทยาศาสตรทางดินนานาชาติ และผูแทนคณะกรรมการดาน
วิทยาศาสตรของกลุมสมัชชาดินโลก 
 1.5 เกณฑการตัดสิน : ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก 1) ดานการจัดกิจกรรม       2) 
ดานการสรางความตระหนัก 3) ดานความพึงพอใจของผูรวมงาน 4) ดานการเผยแพร
กิจกรรม 5) ดานการสรางการรับรูในสื่อดิจิทัล และ 6) ดานการมีสวนรวมของภาค
สวนตาง ๆ   
 

 2. เห็นชอบการริเริ่มการจัดตั้งศูนย CESRA ในประเทศไทย โดยกรมพัฒนาท่ีดิน
เปนหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว โดยศูนย CESPA จะเปน
ศูนยกลางขอมูล การวิจัย และนวัตกรรมดานทรัพยากรดินของภูมิภาคเอเชีย 
สนับสนุนการดําเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดการดินอยางยั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย 
(Voluntary Guidelines on Sustainable Soil Management : VGSSM) นําไปสู
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การบรรลุผลสําเร็จตามกฎบัตรดินโลก (World Soil Charter) ท่ีกําหนดโย FAO ซ่ึง
การจัดตั้งศูนย CESRA ดังกลาวมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้ 
 2.1 วัตถุประสงค 
   1) เพ่ือเปนศูนยกลางขอมูล การวิจัย และนวัตกรรมดานทรัพยากรดินของ
ภูมิภาคเอเชีย 
   2) เพ่ือสงเสริมงานวิจัยดานทรัพยากรดินหลากหลายสาขา และสราง
เครือขายศูนยวิจัยดานการบริหารจัดการทรัพยากรดินในภูมิภาคเอเชีย 
   3) เพ่ือเปนศูนยกลางเครือขายความรวมมือของนักวิจัยดานทรัพยากรดินของ
ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย 
   4) เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณ และขอมูลดาน
ทรัพยากรของนักวิทยาศาสตรดินในภูมิภาคเอเชีย ท่ีสนับสนุนการพัฒนาระบบ  

  
 ฐานขอมูลทรัพยากรดินแหงเอเชียใหสามารถเชื่อมโยงกับระบบขอมูลทรัพยากรดิน

โลก5) เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดการดินอยางยั่งยืนของ
ภูมิภาคเอเชีย นําไปสูการบรรลุผลสําเร็จตามกฎบัตรดินโลกท่ีกําหนดโดย FAO 

 2.2 โครงสรางการดําเนินงานของศูนย CESRA แบงออกเปน 2 สวน ไดแก 
  1) สวนงานขอมูลทรัพยากรดินและการฝกอบรม มีเปาหมายและพันธกิจใน
การพัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรดินแหงเอเชียท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 
   2) กิจกรรมสวนงานวิจัยและพัฒนาดานทรัพยากรดิน มีเปาหมายและ          
พันธกิจในการสงเสริมงานวิจัยดิน และศึกษาวิธีการในการจัดการดินอยางยั่งยืนใน
ภูมิภาคเอเชีย 
 2.3 ประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับ 
   1) เปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูลดิน และความรวมมือดานงานวิจัย
ดินของภูมิภาคเอเชีย 
   2) มีเครือขายท่ีเขมแข็งในการประสานความรวมมือในระดับประเทศและ
ภูมิภาคเอเชีย 
   3) มีขอมูลท่ีชวยสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายท่ีถูกตองและเปน
มาตรฐาน ท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก 

    4) เพ่ิมองคความรูดานการใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการดิน
อยางยั่งยืน 
   5) ลดความซํ้าซอนในการดําเนินงานวิจัย หรือความรวมมือตาง ๆ ดาน
ทรัพยากรดิน 
   6) เพ่ิมความเปนไปไดในการแสวงหาเงินทุนเพ่ือดําเนินงานดานการจัดการ
ดินอยางยั่งยืนท้ังในระดับประเทศ และภูมิภาคเอเชีย 
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  1.2 การประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
การหารือกับผู อํานวยการ
ใหญ FAO  

ผูอํานวยการใหญ FAO กลาวขอบคุณประเทศไทยท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของ 
GSP และไทยมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานดานดินในระดับสากล และยินดี
ใหการสนับสนุนการมอบรางวัลวันดินโลก ในทุกวันท่ี 5 ธันวาคม ของทุกป โดย
มอบหมายใหฝายเลขานุการสมัชชาความรวมมือดินโลก (GSP Secretariat) 
ดําเนินการคัดเลือกและจัดทําหลักเกณฑตามมาตรฐานของสหประชาชาต ิ

การหารือกับผู อํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรดินและ
น้ําของ FAO 

ผูแทนไทยไดหารือกับผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรดินและน้ําของ FAO เพ่ือ
หาแนวทางการจัดทําโครงการประเมินความเสื่อมโทรมของดินและการขยายผล
การจัดการท่ีดินอยางยั่งยืนซ่ึงเปนโครงการความรวมมือระหวาง FAO และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมพัฒนาท่ีดิน) ท่ีไดรับการสนบัสนุนงบประมาณ
จากกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (Global Environment Facility : GEF) โดยจะ
บูรณาการการทําเกษตรกรรมยั่งยืนภายใตโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” และ
การจัดการทรัพยากรดินอยางยั่งยืนเพ่ือความม่ันคงทางอาหารภายใตกรอบและ
แนวทางการทํางานของ GSP  

  
 2. การจัดกิจกรรมวันดินโลกป 2561 มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 
วัตถุประสงค 
 
 

1. เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท่ีทรงพระราชทานแนวพระราชดําริดานการ
จัดการดินอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนทําใหท่ัวโลก
ประจักษถึงพระอัจฉริยภาพ เปนท่ีมาของการประกาศใหวันท่ี 5 ธันวาคม ของ
ทุกป ซ่ึงเปนวันคลายวันพระราชสมภพเปนวันดินโลก 
 
 
 
2. เพ่ือกระตุนใหทุกภาคสวนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรดิน 
และดําเนินการอนุรักษ ฟนฟู ใหเกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืน นําไปสูความ
ม่ันคงทางอาหารและการขจัดความหัวโหย 

แผนการดําเนินงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณจะจัดให มี กิจกรรมตลอดท้ังป  ครอบคลุม
กลุมเปาหมายทุกภาคสวน ไดแก นักวิชาการ ขาราชการ สถาบันการศึกษา 
ภาคเอกชน และองคการระหวางประเทศ โดยมีกิจกรรมหลักไดแก การมอบ
รางวัล World Soil Day Award การจัดตั้งศูนย CESRA การจัดกิจกรรมรณรงค
เพ่ือการจัดการดินอยางยั่งยืน เปนตน 

 
 3. การดําเนินกิจกรรมวันดินโลก การจัดตั้งรางวัลวันดินโลกและศูนย CESRA จะชวยสนับสนุน
บทบาทนําของประเทศไทยในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 ขององคการสหประชาชาติ 
โดยเฉพาะเปาหมายการพัฒนาท่ี 2 การขจัดความอดอยากหิวโหย เปาหมายท่ี 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และเปาหมายท่ี 15 การปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน รวมท้ัง
เชื่อมโยงไปสูการบรรลุผลในเปาหมายและเปาประสงคอ่ืน ๆ  
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 ท้ังนี้ การจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยดินแหงภูมิภาคเอเชียเปนการจัดตั้งหนวยงาน
ภายใตความรับผิดชอบของกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ มิไดเปนการขอจัดตั้งหนวยงานข้ึนใหม 
และการจัดตั้งรางวัลวันดินโลกเปนการดําเนินการตามผลการประชุมสมัชชาความรวมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งท่ี 6 
ท่ีใหประเทศไทยเปนเจาภาพรวมกับองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติในการดําเนินการจัดงานวันดิน
โลกทุกป ซ่ึงการดําเนินการท้ัง 2 กิจกรรมในป 2561 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณไดตั้งงบประมาณรายจาย
ประจาํปรองรับไวแลว 
 
17. เรื่อง  นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ 
ดังนี้  

1. อนุมัติแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)                    
(แผนฯ 20 ป) สําหรับการประกาศใชเปนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 5 โดยใหมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันถัดจากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2579 หรือจนกวาจะมีการแกไข
ปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

2. เห็นชอบรางแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)  
(แผนฯ 5 ป) โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัล             
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3. มอบหมายสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับการประกาศใช 
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (แผนฯ 20 ป) โดยทําเปนประกาศ             
พระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  4. มอบหมายใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคกรอิสระ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ
รวมท้ังคณะกรรมการท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับกิจการใด ๆ ท่ีใชประโยชนจากดิจิทัลทุกหนวยดําเนินการตาม
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (แผนฯ 20 ป) รวมท้ังนําแผนฯ 5 ป ไป
เปนแนวทางในการจัดทําแผนงานโครงการรองรับ และใหสํานักงบประมาณ (สงป.)  ตั้งงบประมาณใหหนวยงาน
ของรัฐใหสอดคลองเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 
21  
   5. มอบหมายให สงป. นําแผนฯ 20 ป และแผนฯ 5 ป ไปเปนกรอบในการกําหนดยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณ และกรอบการจดัทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการในแตละปงบประมาณและมอบหมาย
ใหสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดตัวชี้วัดของหนวยงานของรัฐใหสอดคลอง พรอมท้ังใหสํานักงาน ก.พ. ดําเนินการใน
การวางแผนการสรางและพัฒนากําลังคนดิจิทัลของรัฐใหสอดคลองกับความตองการตามบริบทการพัฒนาของ
ประเทศ โดยใหสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สดช.) กําหนดรายละเอียดกลไก
สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานรองรับ  
  6. ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2559 เฉพาะในสวนท่ีใหกระทรวง กรม  
รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานของรัฐ และหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ระยะ 3 ป  ของหนวยงาน และมอบหมายใหหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีดําเนินการตามภารกิจท่ีกําหนดนําแผนฯ 
20 ป และแผนฯ 5 ป  จัดทําหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการ หรือแผนงานของหนวยงานท่ีมีอยูใหสอดคลอง โดย
มุงเนนการทํางานในลักษณะบูรณาการรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และสงให สดช. สําหรับ
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นําเสนอคณะกรรมการเฉพาะดานตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. 2560 มาตรา 22 ตอไป  

และให ดศ. รับความเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 

ตางประเทศ 
18. เรื่อง การพิจารณาเปดโอกาสใหแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามเขามาทํางานตาม MOU เพ่ิมเติม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการใหปรับปรุงบันทึกขอตกลงดานการจางงานระหวางรัฐบาล
แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2558 เพ่ือเปดโอกาส
ใหแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามเขามาทํางานตามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานแรงงานระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพ่ิมเติม โดยใหแรงงานตางดาว
สัญชาติเวียดนามท่ีนําเขาตามรางบันทึกความเขาใจดังกลาวสามารถทํางานรับใชในบานและงานกรรมกรในทุก
ประเภทกิจการไดเชนเดียวกับแรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) 
เสนอ และให รง. ดําเนินการเจรจากับฝายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเก่ียวกับประเภทกิจการท่ีจะเปดโอกาส
ใหแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามเขามาทํางานเพ่ิมเติม ใหไดขอยุติท่ีชัดเจน โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ ผลประโยชนและความม่ันคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพและวิชาชีพของคนไทย 
รวมถึงความตองการแรงงานตางดาวท่ีจําเปนตอการพัฒนาประเทศ แลวนําเสนอบันทึกขอตกลงท่ีปรับปรุงแลวตอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่งกอนดําเนินการตอไป  
  ท้ังนี้ ให รง. และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักขาวกรองแหงชาติ 
สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตอไปดวย  
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  รง. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการใหปรับปรุงบันทึกขอตกลงดานการ
จางงานระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบเม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2548 เพ่ือเปดโอกาสใหแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามเขามาทํางานรับใชใน
บาน และงานกรรมกรในทุกประเภทกิจการไดเชนเดียวกับแรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา 
ภายหลังจากท่ีไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงฯ และเปดใหมีการลงทะเบียนตามบันทึกขอตกลงดังกลาวพบวา มี
แรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามจํานวนนอยท่ีประสงคจะเขาทํางานกรรมกรในกิจการกอสรางและประมงทะเล
ตามท่ีกําหนดไวในบันทึกขอตกลงฯ ประกอบกับปจจุบันยังมีแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามลักลอบทํางาน
ประเภทอ่ืนซ่ึงมิไดระบุไวในบันทึกขอตกลงดังกลาวดวย ดังนั้น เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานและสงเสริม
ใหมีการจางแรงงานตางดาวท่ีถูกตองตามกฎหมาย รวมท้ังยังชวยสงเสริมภาพลักษณท่ีดีของประเทศไทย 
คณะกรรมการนโยบายการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยดานแรงงาน ในการประชุมครั้งท่ี 
1/2561 จึงไดมีมติใหเพ่ิมประเภทแรงงานใหแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามท่ีนําเขาตามบันทึกความเขาใจฯ 
สามารถทํางานรับใชในบานและงานกรรมกรในทุกประเภทกิจการเชนเดียวกับแรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว 
และเมียนมา โดยครอบคลุม 25 กิจการ เชน กิจการประมง กิจการเกษตรและปศุสัตว กิจการกอสราง กิจการ
ตอเนื่องประมงทะเล กิจการตอเนื่องการเกษตร กิจการตอเนื่องปศุสัตว เปนตน  
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19.  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทยและ            
กระทรวงเกษตร ปาไมและการประมงแหงสาธารณรัฐแอฟรกิาใต วาดวยความรวมมือดานการเกษตร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบและอนุมัติใหมีการลงนามในรางบันทึกความเขาใจระหวาง กษ. แหงราชอาณาจักร
ไทยและกระทรวงเกษตร ปาไมและการประมงแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตวาดวยความรวมมือดานการเกษตร 
  2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณมอบหมายเปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ  
(โดยจะมีการลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ ในระหวางการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการของรัฐมนตรีวา           
การกระทรวงเกษตร ปาไมและการประมงแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561) 
  ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางบันทึกความเขาใจเพ่ิมเติมจากท่ีคณะรัฐมนตรีไดมี           
มติอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไวให กษ. สามารถดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอม
ท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชนท่ีไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว ตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรี                   
เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือ                  
องคการระหวางประเทศ 
  สาระสําคัญของรางบันทึกความเขาใจฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางและสนับสนุนการ
ถายทอดเทคโนโลยี ความรวมมือทางดานวิชาการและทางวิทยาศาสตรในสาขาการเกษตรระหวางผูเขารวมท้ังสอง
ฝาย โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติตอความรวมมือในสาขาอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจมีการพิจารณาในอนาคต โดยคูภาคีกําหนด
ไดกําหนดสาขาความรวมมืออยางกวาง ๆ ดังนี้ 
   1. การพัฒนาดานการเกษตร ซ่ึงรวมถึง สัตว ประมง และพืช การชลประทาน และ                 
การใชท่ีดิน 
   2. การพัฒนาสหกรณการเกษตรและสถาบันเกษตรกร 
   3. การพัฒนาความรวมมือในดานความม่ันคงทางอาหารและความปลอดภัยอาหาร                 
ซ่ึงรวมถึงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรฐานอาหาร 
   4. การเสริมสรางความรวมมือและการประสานงานกับองคกรระหวางประเทศในภูมิภาค 
และนานาชาติ 
   5. สาขาท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ ท่ีผูเขารวมท้ังสองฝายใหความสนใจและเห็นชอบรวมกัน 
  สําหรับรูปแบบความรวมมือจะดําเนินการในรูปแบบ ตางๆ ดังนี้ 1. การแลกเปลี่ยนนักวิชาการ
และนักวิจัย 2. การวิจัยรวมดานการเกษตร ซ่ึงรวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลดานวิชาการและวิทยาศาสตร 3. การ
ฝกอบรม ซ่ึงรวมถึงหลักสูตร การสัมมนาและการศึกษาดูงาน และการฝกอบรมเฉพาะทางอ่ืน ๆ  ท่ีจําเปนในเรื่องท่ี
มีความสนใจรวมกัน 4. การพัฒนาดานการตลาด และการสงเสริมธุรกิจการเกษตรและความสัมพันธทางการคา  5. 
การสงเสริมการติดตอระหวางหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองคการระหวางประเทศท่ีเก่ียวของในสาขา
เกษตร และ 6. รูปแบบความรวมมืออ่ืน ๆ ซ่ึงผูเขารวมท้ังสองฝายเห็นชอบ 
  โดยมีการจัดตั้งคณะทํางานรวมดานการเกษตร (Joint Agricultural Working Group : JAWG) 
เพ่ือดําเนินการตามเง่ือนไขของบันทึกความเขาใจฉบับนี้  
 
20.  เรื่อง การจัดทําและลงนามรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงราชอาณาจักรไทยกับสภาวิจัยแหงชาติ แคนาดา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) เสนอ 
ดังนี้ 
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  1. เห็นชอบและอนุมัติใหมีการลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหวาง วท. แหงราชอาณาจักรไทยกับสภาวิจัยแหงชาติ แคนาดา (National Research 
Council Canada - NRC)  

2. อนุมัติใหปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนาม                 
ในรางบันทึกความเขาใจฯ 
  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางบันทึกความเขาใจดังกลาวในสวนท่ีไมใช
สาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไว ให วท. สามารถดําเนินการได                
โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกลาวดวย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่องการจัดทําหนังสือเก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) 
  สาระสําคัญของราง บันทึกความเข า ใจ  มีวัต ถุประสงค เ พ่ือส ง เสริมและสนับสนุน                   
ความรวมมือใน การวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การใชงานวิจัยใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย การพัฒนา
กิจการรวมคาหรือหุนสวนทางยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของท้ังสอง
ประเทศ และความรวมมือในสาขาอ่ืน ๆ  

โดยมีสาขาความรวมมือ ไดแก   1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2. พลังงานหมุนเวียน
และพลังงานทางเลือก  3. เทคโนโลยีและการวิจัยเชิงอุตสาหกรรมดานระบบราง  4. การบําบัดโรคในมนุษยและ
อุปกรณทางการแพทย   5. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานวัสดุ (ศึกษาวิจัยเก่ียวกับวัสดุตาง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
เชน การพัฒนาบรรจุภัณฑเพ่ือเก็บรักษาคุณภาพของอาหาร) 6. เทคโนโลยีชีวภาพ   7. มาตรฐานและการวัดทาง
วิทยาศาสตร  (การสอบเทียบคามาตรฐาน เชน การวัดคาอุณหภูมิในกระบวนการผลิต ซ่ึงจะตองใหไดคาอุณหภูมิ 
ตามมาตรฐาน) 8. สาขาความรวมมืออ่ืน ๆ  
  สําหรับรูปแบบความรวมมือ ไดแก การวิจัยรวม การฝกอบรม การแลกเปลี่ยนขอมูลและ
บุคลากร การเชื่อมโยงระหวางภาคสวนตาง ๆ  รวมท้ังการพัฒนากิจการรวมคาหรือหุนสวนทางยุทธศาสตร โดยจะ
มีการระบุประเด็นทรัพยสินทางปญญาท่ีเกิดข้ึนจากโครงการความรวมมือไวในภาคผนวกดวย ท้ังนี้ ระยะเวลาการ
ใชบังคับบันทึกความเขาใจฯ มีอายุ 5 ป นับจากวันท่ีลงนาม ซ่ึงคูรวมความตกลงอาจขอแกไขหรือขยาย โดยตกลง
เปนลายลักษณอักษรรวมกัน รวมท้ังอาจยุติบันทึกความเขาใจฯ ลงกอนได โดยแจงเปนลายลักษณอักษรแกอีกฝาย
หนึ่งลวงหนา 90 วัน ท้ังนี้ การสิ้นสุดบันทึกความเขาใจฯ จะไมมีผลกระทบตอขอตกลงโครงการความรวมมือดาน
การวิจัยท่ีกําลังดําเนินการอยู 
 
21.  เรื่อง  เอกสารท่ีจะมีการรับรองในระหวางการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งท่ี 18  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ 
ดังนี้ 
  1. เห็นชอบรางปฏิญญาอูบุด (Ubud Declaration) และรางกรอบการกํากับดูแลขอมูลดิจิทัล 
(Framework on Digital Data Governance) ท่ีจะมีการรับรอบในระหวางการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดาน
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN Telecommunications and Information Technology 
Ministers Meeting : TELMIN) ครั้ง 18  
  2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมาย
รวมรับรองเอกสารดังกลาว 
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  ท้ังนี้ หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางปฏิญญาอูบุด และรางกรอบการกํากับดูแลขอมูล
ดิจิทัล ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไวให ดศ. ดําเนินการได
โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการ
ปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  ดศ. รายงานวา อินโดนีเซียกําหนดจะเปนเจาภาพจัดการประชุม TELMIN ครั้งท่ี 18 และการ
ประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียนดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN Telecommunications 
and Information Technology Senior Officials Meeting: TELSOM) ครั้งท่ี 19 และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
ระหวางวันท่ี 3 – 6 ธันวาคม 2561 ณ เมืองอูบุด สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยในการประชุม TELMIN ครั้งท่ี 18 จะ
มีการรับรองเอกสารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 2 ฉบับ ไดแก รางปฏิญญาอูบุด (Ubud 
Declaration) และรางกรอบการกํากับดูแลขอมูลดิจิทัล (Framework on Digital Data Governance) สรุป
สาระสําคัญได ดังนี้ 
  1. รางปฏิญญาอูบุด เนนการตระหนักถึงประชาคมอาเซียนท่ีเติบโตโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลและ
กอใหเกิดประโยชนกับประชาชนอาเซียนในทุกมิติครอบคลุมท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือมุงสูระบบนิเวศทาง
ดิจิทัลในอนาคตเพ่ือความม่ังค่ังของอาเซียน ซ่ึงจะครอบคลุมการปรับปรุงกฎระเบียบภายในประเทศสมาชิก
อาเซียนใหมีความสอดคลองและสนับสนุนการรวมตัวดานดิจิทัลในภูมิภาคเพ่ือเชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐานทาง
ดิจิทัล บริการดิจิทัล เสริมสรางความรวมมือและการพัฒนาระหวางกันผานกรอบอาเซียน เชน การคุมครองขอมูล
สวนบุคคล การจัดทํากรอบการกํากับดูแลขอมูลดิจิทัล การพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจและการ
พัฒนานวัตกรรม การพัฒนาคุณสมบัติและทักษะวิชาชีพดานไอซีที รวมถึงการสงเสริมความรวมมือดานความม่ันคง
ปลอดภัยทางสารสนเทศในอาเซียนใหเพ่ิมมากข้ึน 
  2. รางกรอบการกํากับดูแลขอมูลดิจิทัล เพ่ือกําหนดแนวทาง หลักการ และขอริเริ่มเพ่ือให
ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถนําไปกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลขอมูลดิจิทัล และเอ้ือตอการเติบโตของ
เศรษฐกิจดิจิทัล ประกอบดวย 4 กลยุทธหลัก คือ (1) วงจรชีวิตขอมูลและระบบนิเวศ ซ่ึงประกอบดวยหลักการ
คุณภาพและความสมบูรณของขอมูล การใชและการเขาถึงขอมูลความม่ันคงปลอดภัย (2) การไหลเวียนขอมูลขาม
พรมแดน ประกอบดวย หลักการขอมูลขามพรมแดน และวิธีการของการไหลเวียนขอมูลในอาเซียน (3) การ
เปลี่ยนแปลงดิจิทัลและเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนใหม ประกอบดวย หลักการพัฒนาศักยภาพ และการมีเวทีหารือของ
อาเซียนในเรื่องนวัตกรรมดิจิทัล และ (4) กฎหมายและกฎระเบียบ ประกอบดวย หลักการกฎระเบียบ การคุมครอง
ขอมูลและความเปนสวนบุคคล ความรับผิดชอบ การนําแนวปฏิบัติท่ีดีมาใช  
  ท้ังนี้ กรอบการกํากับดูแลขอมูลดิจิทัลจะไมมีผลผูกพันและไมกอใหเกิดสิทธิหรือพันธกรณีภายใต
กฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหวางประเทศแตอยางใด (ตามขอ 34 ของเอกสารฯ)  และจะมีการ
ทบทวนกรอบดังกลาวเปนระยะ ๆ โดยจะตองไดรับความเห็นชอบรวมกันจากประเทศสมาชิกอาเซียน (ตามขอ 37 
ของเอกสาร)  
 
22.  เรื่อง  รางปฏิญญาท่ีจะมีการรับรองในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 24 เมืองคาโตวีเซ สาธารณรัฐโปแลนด 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรับรองรางปฏิญญาซิเลเซียวาดวยความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและการ
เปลี่ยนผานท่ีเปนธรรม (Solidarity and Just Transition Silesia Declaration) สําหรับการประชุมระดับผูนํา 
โดยมอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประสานกระทรวงการตางประเทศ ทําหนังสืออยาง
เปนทางการถึงคณะผูแทนถาวรโปแลนดประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก เพ่ือแจงชื่อพลเอก ประยุทธ จันทร
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โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายชื่อผูสนับสนุน (List of supporters) ของรางปฏิญญาฯ และเห็นชอบใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แจงการรับรองรางปฏิญญาคาโตวีเซระดับรัฐมนตรีวาดวยปาไมเพ่ือสภาพ
ภูมิอากาศ (The Ministerial Katowice Declaration on Forests for the Climate) สําหรับการประชุมระดับ
รัฐมนตรี ไปยังสาธารณรัฐโปแลนดผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเสนอ 
                   สาระสําคัญของรางเอกสารท่ีจะมีการรับรองในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 24 สรุป ดังนี้ 
                   1. รางปฏิญญาซิเลเซียวาดวยความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและการเปล่ียนผานท่ีเปนธรรม 
(Solidarity and Just Transition Silesia Declaration) สําหรับการประชุมระดับผูนํา กลาวถึงความจําเปน
ของการตอบสนองตอภัยคุกคามเรงดวนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงสถานการณท่ีมีความรายแรงเกินปกติอันเปนผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีตอแรงงานท่ีมีความเปราะบางและกลุมประชาชนท่ียากจน สงผลใหภาคีความตก
ลงปารีสเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหความสําคัญกับความจําเปนของการเปลี่ยนผานท่ีเปนธรรมของ
แรงงานและการสรางงานท่ีดีและมีคุณภาพ ซ่ึงจะทําใหเกิดความม่ันใจถึงการเปลี่ยนผานไปสูการพัฒนาท่ีปลอย
กาซเรือนกระจกต่ําและมีภูมิคุมกันตอสภาพภูมิอากาศ 
                   2. รางปฏิญญาคาโตวีเซระดับรัฐมนตรีวาดวยปาไมเพ่ือสภาพภูมิอากาศ (The Ministerial 
Katowice Declaration on Forests for the Climate) สําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรี กลาวถึงบทบาท
ความสําคัญของปาไมในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความจําเปนในการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกท่ีเกิดจากการตัดไมทําลายปาและความเสื่อมโทรมของปาไม ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีมีตอรูปแบบของการรบกวนปา ซ่ึงนําไปสูการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเพ่ิมข้ึน และอาจสงผล
กระทบตอความสามารถของปาในการกักเก็บคารบอน ดังนั้น การบริหารจัดการปาไมในหลายรูปแบบและยั่งยืน 
รวมถึงการปกปองปาไม จึงเปนหลักสําคัญในการบรรลุความสมดุลระหวางการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษยจากแหลงตาง ๆ และการกักเก็บกาซเรือนกระจกโดยการดูดซับ 
 
23. เรื่อง  ขออนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ครั้งท่ี 25  

 คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขอเสนอของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และอนุมติ 
ดังนี้  

1. อนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ครั้งท่ี 25                
2. เห็นชอบใหคณะผูแทนไทยหารือกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง  ตามประเด็น

ใน 
กรอบการหารอืสาํหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงครั้งท่ี 25  

   กรอบการหารือมีประเด็นสําคัญไดแก    
 1) แผนปฏิบัติการประจําป 2562 (ค.ศ.2019) ของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง 

     2) การเพ่ิมพูนความรวมมือกับประเทศคูเจรจา (จีน-เมียนมา) หุนสวนการพัฒนาและความ
รวมมือในภูมิภาค 
     3) การดําเนินงานตามระเบียบปฏิบัติ ดานการใชน้ําและการปรึกษาหารือลวงหนา กรณีโครงการ
ไฟฟาพลังน้ําปากลาย ของ สปป.ลาว 
     4) การคัดเลือกหัวหนาเจาหนาท่ีบริหาร (CEO) ของสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมน้ํา
โขง วาระป 2562-2564 
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 ท้ังนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและคณะผูแทนไทย จะใชกรอบการหารือ
ดังกลาวในการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ครั้งท่ี 25 ระหวางวันท่ี 26-29 พฤศจิกายน 2561 ณ 
จังหวัด  Ha Long สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
24. เรื่อง  ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีตอรางขอบเขตอํานาจหนาท่ี (TOR) รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน 
(ALMM) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางขอบเขตอํานาจหนาท่ี (TOR) รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) และ
อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานหรือผู ท่ีไดรับมอบหมาย รับรองขอบเขตอํานาจหนาท่ี (TOR)                   
รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) ตามขอเสนอของกระทรวงแรงงาน 
  รางขอบเขตอํานาจหนาท่ี (TOR) รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) มีเจตนารมณท่ีจะสงเสริม
มาตรฐานการดําเนินงานของรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดตอการขับเคลื่อนประเด็นดานแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 
  โดยรางขอบเขตอํานาจหนาท่ี (TOR) รัฐมนตรแีรงงานอาเซียน (ALMM) ประกอบดวย 10 หมวด 
ไดแก 1) ภูมิหลัง 2) พันธกิจ 3) อํานาจหนาท่ี 4) องคประกอบและโครงสราง 5) กระบวนการทํางาน 6) การ
ตัดสินใจ 7) ระยะเวลาและการเวียนวาระของประธานและรองประธาน 8) บทบาทและความรับผิดชอบของ
ประธานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน 9) ความรวมมือกับองคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาและภาคีภายนอก 
และ 10) การปรับแกขอบเขตอํานาจหนาท่ี เพ่ือใหความรวมมือภายใตกรอบรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) 
เปนไปโดยมีมาตรฐานท่ีแนชัด อีกท้ังยังเปนการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรอีกดวย 
 
25. เรื่อง  ขอความเห็นชอบรางปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุมวาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นิวเคลียร 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุม Ministerial Conference 
on Nuclear Science and Technology และเห็นชอบใหอุปทูตรักษาราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
เวียนนาหรือผูแทน ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทย  รวมรับรองรางปฏิญญาฯ ในชวงระหวางการประชุม 
Ministerial Conference on Nuclear Science and Technology ตั้งแตวันท่ี 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ 
กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ตามขอเสนอของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ท้ังนี้ รางปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุม Ministerial Conference on Nuclear Science 
and Technology เปนเอกสารผลลัพธของการประชุมเพ่ือแสดงเจตนารมณรวมกันของสมาชิกท่ีจะรวมสนับสนุน
และสงเสริมการใชพลังงานนิวเคลียรในทางสันติเพ่ือประโยชนดานการพัฒนา และการสรางชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน
ใหกับประชาชน 
 

แตงตั้ง 
26.  เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                  
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ                   
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย ตั้งแตวันท่ีมี
คุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ดังนี้  
  1. นายวีรวัฒน มโนสุทธิ นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขาเวชกรรมท่ัวไป) กลุมงานการ
รักษา กลุมบริการเฉพาะทาง สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค ดํารงตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒิ                   
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(ดานเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุมงานการรกัษา กลุมบริการเฉพาะทาง สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค 
ตั้งแตวันท่ี 28 มีนาคม 2561   
   2. นายปริทรรศ ศิลปกิจ นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุมพัฒนาวิชาการ 
โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ดํารงตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุมพัฒนา
วิชาการ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ตั้งแตวนัท่ี 4 เมษายน 2561  
  3. นางปยพร เสารสาร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานอนามัยสิ่งแวดลอม) กรมอนามัย 
ดํารงตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ดานอนามัยสิ่งแวดลอม) กรมอนามัย ตั้งแตวันท่ี 30 พฤษภาคม 
2561  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
27. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นางนิรมล ลีลาอดิศร ทันต
แพทยเชี่ยวชาญ (ดานทันตกรรม) กลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลรอยเอ็ด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด                
สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง ทันตแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานทันตกรรม) กลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาล
รอยเอ็ด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต                     
วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมแตงตั้งเปนตนไป 
 
28. เรื่อง ขอแจงรายช่ือโฆษกกระทรวงพาณิชยและรองโฆษกกระทรวงพาณิชย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงพาณิชย (พณ.) แตงตั้งโฆษก พณ. และรองโฆษก พณ. 
(ตามคําสั่ง พณ. ท่ี 3/93/2561 เรื่อง การแตงต้ังโฆษก พณ. และรองโฆษก พณ.) ดังนี้ 1. นายสมศักดิ์ เกียรติชัย
ลักษณ เปนโฆษกกระทรวงพาณิชย 2. นายสุพพัต อองแสงคุณ เปนรองโฆษกกระทรวงพาณิชย   
 
29. เรื่อง การแตงตั้งโฆษกกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (กก.) เสนอการเปลี่ยนแปลง
โฆษกประจํา กก. ซ่ึงแตงตั้งให นายสันติ ปาหวาย รองปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เปน โฆษก กก. แทน 
นายสุพจน วงศพรหมทาว ผูอํานวยการกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ท้ังนี้ ตามคําสั่ง 
กก. ท่ี 833/2561 เรื่อง แตงตั้งโฆษกกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา สั่ง ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2561  
 
30. เรื่อง การแตงตั้งผูท่ีจะดํารงตําแหนงรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแตงตั้ง นายโกมล จิรชัยสุทธิ
กุล กรรมการรางกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหดํารง
ตําแหนง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรฐัมนตรี เพ่ือทดแทน
ตําแหนงท่ีวาง ตั้งแตวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงเปนวันท่ีมีคําสั่งใหรักษาราชการแทนในตําแหนงดังกลาว ท้ังนี้ 
ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
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31. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับสูง จํานวน 5 ราย ดังนี้  
  1. นายสมหมาย เตชวาล รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ดํารงตําแหนง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  
   2. นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมปาไม ดํารงตําแหนง อธิบดีกรมปาไม  
  3. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ดํารงตําแหนง  
ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  4. นายโสภณ ทองด ีรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ดํารงตําแหนง ผูตรวจ
ราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  5. นายภาดล ถาวรกฤชรัตน รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทนตําแหนง             
ท่ีวาง  
 
32. เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแตงตั้ง นายอนันต สุวรรณ
รัตน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร แทน นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีเกษียณอายุราชการ ท้ังนี้ ตั้งแต
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป  
 
33. เรื่อง ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีคงอยูปฏิบัติหนาท่ีตออีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรี  
ซ่ึงจะครบวาระการดํารงตําแหนงหนึ่งป ในวันท่ี 11 ธันวาคม 2561 คงอยูปฏิบัติหนาท่ีตออีกหนึ่งวาระ ตั้งแตวันท่ี   
12 ธันวาคม 2561 จํานวน 3 ราย ดงันี้  
  1. หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี อยูในบังคับบัญชา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
   2. นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผูชวยรฐัมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี อยูในบังคับบัญชา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  
  3. พลเอก ปฐมพงศ ประถมภัฏ ผูชวยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี อยูในบังคับบัญชา 
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)  
 
34. เรื่อง แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเสนอแตงตั้ง 
ขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ใหดํารงตําแหนงประเภท
บริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้  
  1. นางพัชรี อาระยะกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดํารงตําแหนง  
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ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดํารงตําแหนง  
ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทนตําแหนง 
ท่ีวาง  
 
35. เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดจิิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอแตงตั้งขาราชการ             
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 
ราย ดังนี้  
  1. นายขจิต สุขุม ผูชวยปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
   2. นายภูเวียง ประคํามินทร รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ดํารงตําแหนง อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา   
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทนตําแหนง             
ท่ีวาง 

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

 


