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วันนี้ (24 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลั งเสร็ จ สิ้ น การประชุ ม พลโท สรรเสริ ญ แก ว กํ าเนิ ด โฆษกประจํา สํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี
พรอมด วยพั น เอกหญิ ง ทั กษดา สั งขจัน ทร ผู ชวยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได รวมแถลงผลการประชุ ม
คณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
กฎหมาย
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เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

รางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ….
รางพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. ....
รางพระราชบั ญญั ติกระจายหนาที่และอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ....
5.
เรื่อง รางพระราชบัญญัติสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เพื่อยกเลิกมาตรา 14 และมาตรา 41)
6.
เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
7.
เรื่อง รางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ
ของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม พ.ศ. ....
8.
เรื่อง รางพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. ….
9.
เรื่อง รางพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
เศรษฐกิจ- สังคม
10. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําโครงการที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ (โครงการบานเคหะกตัญู
คลองหลวง 1)
11. เรื่อง การเชื่อมโยงขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการ
ปกครองดวยระบบคอมพิวเตอร
12. เรื่อง รางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วาดวยการกําหนด
อัตราคาโดยสาร วิธีการจัดเก็บคาโดยสาร และการกําหนดประเภทบุคคลที่ไดรับ
การยกเวนไมตองชําระคาโดยสารรถถไฟฟา โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน
พ.ศ. ....
13. เรื่อง ขออนุมัติการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตวและทบทวนการชดเชยดอกเบี้ยใหกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ตามโครงการสานพลังประชารัฐ
เพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา
(ทานสามารถดาวนโหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 24 ตุลาคม 2561)
ดวยการสแกน QR Code
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การประชุมใหญผูแทนผูมีอํานาจเต็ม ป ค.ศ. 2018 ของสหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศ
รางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลระหวางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหง
สาธารณรัฐรวันดา
ทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา สมัยที่ 13
ขอความเห็นชอบรางถอยแถลงรวมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานสตรี
ครั้งที่ 3
ขอความเห็นชอบตอรางปฏิญญาแหงอัสตานาในการประชุมระดับโลกดานการ
สาธารณสุขมูลฐานสําหรับการประชุม Second International Conference on
Primary Health Care Towards Universal Health Coverage and the
Sustainable Development Goals
รางถอยแถลงรวมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 36 และการ
ประชุมอื่นที่เกี่ยวของ
แตงตั้ง
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงยุติธรรม)
การแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
แตงตั้งผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค
ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีคงอยูปฏิบัติหนาที่ตออีกหนึ่งวาระ
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
การแตงตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุ มั ติ ห ลั ก การร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห งชาติ พ.ศ. …. ตามที่ ค ณะกรรมการอิ ส ระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
กระทรวงวัฒ นธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สํ านักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. สํ านั กงบประมาณ คณะกรรมการ
พิจารณาโครงสรางหนวยงานและระบบคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ และคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูป การศึกษา ไปประกอบการ
พิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทํ ากฎหมายลําดั บ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ
3. ใหยกเวนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซอม
ความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ) เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาติ
และศู น ย ข อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาแห งชาติ และให ค ณะกรรมการอิ ส ระเพื่ อ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาเรงรั ด
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว แลวแจงผลการดําเนินการการจัดตั้งหนวยงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวตอไป
4. ให ค ณะกรรมการอิ ส ระเพื่ อการปฏิ รู ป การศึ กษาและกระทรวงศึ กษาธิก ารรั บ ความเห็ น ของ
สํ า นั ก งาน ก.พ. สํ า นั ก งบประมาณ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา และ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนการปรับปรุงพระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก ไขเพิ่ มเติ ม ที่ กํา หนดให รัฐ ต องจั ดการศึ กษาอบรมและสนับ สนุน ให เอกชนจัด การศึกษาอบรมให เกิดความรูคู
คุ ณ ธรรม การบริห ารและการจั ด การศึ กษาของแต ล ะเขตพื้ น ที่ การศึ กษา การเร งรัด การศึ กษาวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาวิชาชีพครู โดยรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดหลักการซึ่งเปน
สาระสํ าคัญ ให ส อดคล องกับ ยุ ทธศาสตรช าติ กรอบการปฏิ รูปการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 258 จ. ด าน
การศึ กษาของรั ฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั กรไทย และเจตนารมณ ของรัฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจัก รไทย ซึ่งมี
สาระสําคัญ ดังนี้
1. การใหโรงเรียนเปนศูนยกลางของการบริหารจัดการการศึกษา
1.1 กําหนดใหสถานศึกษาของรัฐมีความเปนอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง
ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป โดย
หลักเกณฑเกี่ยวกับการกํากับดูแลสถานศึกษาของรัฐที่มีความเปนอิสระตองเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ สําหรับ
สถานศึกษาของเอกชนสามารถจัดการศึกษาไดทุกรูปแบบตามที่กฎหมายกําหนด
1.2 กํ า หนดให ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาต อ งมี ค วามรู ค วามสามารถโดยต อ งจั ด ให มี ก าร
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติห น าที่ ของผู บ ริห ารสถานศึ กษา รวมทั้งจัด ให ผูบ ริห ารสถานศึกษาไดรับ การพั ฒ นาความรู
ความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาที่
1.3 กํ า หนดให ส ถานศึ กษาระดั บ ต่ํ ากวาปริญ ญาตรีแ ต ล ะสถานศึก ษามี ค ณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
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1.4 กํ าหนดให กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดทํ าขอกําหนดดานคุณ ภาพของการศึกษา
เพื่อใหสถานศึกษานําไปจัดทําขอกําหนดดานคุณภาพและดําเนินการดานประกันคุณภาพของสถานศึกษาของตน
รวมทั้งตองจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหนวยงานภายนอก
1.5 กําหนดใหมีสมัชชาการศึกษาระดับจังหวัดในแตละจังหวัดโดยใหจัดตั้งตามความพรอม
และความสมัครใจรวมตัวกันของภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหนวยงานของรัฐ เพื่อศึกษาและ
เสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดตอหนวยงานที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
1.6 กําหนดใหสถานศึกษาในระดับการศึกษากอนวัยเรียนและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
หลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน โดยหลักสูตรดังกลาวตองประกอบดวยหลักสูตรแกนกลางที่จัดทําขึ้น
เพื่ อใช กับ สถานศึ กษาทุ กแห ง และหลักสูตรเพิ่มเติมของสถานศึกษาที่จัดทําขึ้น เอง โดยตองมีความเหมาะสมกับ
ศักยภาพและความถนัดของผูเรียน และตอบสนองความตองการที่แตกตางและหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒ นธรรม
ชุมชน และสังคม
2. การปฏิรูปครู
2.1 กําหนดใหรัฐมีโครงการระยะยาวในการผลิตและพัฒ นาครู มีวัตถุประสงคในการคัด
กรองผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา และคัดเลือกสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในการผลิตครูเพื่อให
ผูรับทุนเขาศึกษา เพื่อใหไดครูที่มีคุณสมบัติตรงกับความตองการของประเทศ
2.2 ให ศธ. จั ด ให มีร ะบบและวิธีการที่ ห ลากหลายและเหมาะสมในการพั ฒ นาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถเรียนรูรวมกัน พัฒนาสมรรถนะและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง โดย ศธ. จะ
ดําเนินการดังกลาวเอง หรือสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนผูดําเนินการ หรือจัดใหมีความรวมมือระหวางรัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม เพื่อดําเนินการดังกลาว
2.3 กําหนดใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และ
สิทธิประโยชนอื่นที่เหมาะสม รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาความรูและทักษะ และมีความกาวหนาในการประกอบอาชีพ
โดยใหคํานึงถึงการปฏิบัติงานที่มีความยากลําบาก หรือการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยหรือหางไกล
3. คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ
3.1 กํ าหนดให มี ค ณะกรรมการนโยบายการศึ ก ษาแห งชาติ โดยมี น ายกรั ฐ มนตรี เป น
ประธาน และมีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ โดยมีอํานาจหนาที่
พิจารณาและจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติในดานตาง ๆ
ทั้งด านงบประมาณ การจัดอัตรากําลังคน และการพั ฒ นากฎหมาย รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุ นเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและระบบการศึกษาตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้
3.2 กําหนดใหมีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติเปนสวนราชการใน
ศธ. ที่มีฐานะเปนนิติบุคคล และมีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติเปนหัวหนาสวนราชการ มี
หนาที่เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ และศึกษา วิเคราะห และนําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับการดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติ และการจัดการศึกษาและระบบการศึกษาตามรางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้
3.3 กําหนดให การจัดทํ าแผนการศึกษาแหงชาติตองพิ จารณาถึงป จจัยดานความมั่นคง
เศรษฐกิจ สังคม และความก าวหน าดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนานาประเทศ สถานการณ และผลการ
สัมฤทธิ์ ด านการศึ กษาของประเทศ ยุท ธศาสตรช าติและแผนการปฏิรู ป ประเทศ โดยหากในกรณี ที่ส ภาพการณ
เปลี่ ย นแปลงไปจนไม เหมาะสมที่ จ ะสามารถดํ าเนิ น การตามแผนการศึ กษาแห งชาติ ได คณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแหงชาติยอมสามารถแกไขเพิ่มเติมแผนการศึกษาแหงชาติใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได
2. เรื่อง รางพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการ
ปฏิ รู ป การศึ ก ษาเสนอ และให ส ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา โดยให รั บ ข อ สั่ ง การของ
นายกรัฐมนตรี และความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ สํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. คณะกรรมการพิจารณา
โครงสรางหน วยงานและระบบคาตอบแทนบุ คลากรภาครัฐ สํ านักงานคณะกรรมการข อมูล ขาวสารของราชการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานการตรวจ
เงิน แผ น ดิ น คณะกรรมการอิ ส ระเพื่ อการปฏิ รูป การศึก ษา และสํ านั ก เลขาธิการคณะรัฐ มนตรี ไปประกอบการ
พิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทํ ากฎหมายลําดั บ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ
3. ใหยกเวนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซอม
ความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ) เกี่ยวกับการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
เด็ กปฐมวัย และให คณะกรรมการอิส ระเพื่ อการปฏิรูป การศึกษาเรงรัดดําเนิน การตามมติ คณะรัฐมนตรีดั งกลาว
แลวแจงผลไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวตอไป
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. โครงสรางการบริหาร
1.1 กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการนโยบายการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ซึ่ ง เป น คณะกรรมการ
ระดับชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีอํานาจในการจัดทํานโยบายยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ ประสานงาน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตาม
แผนพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย บู ร ณาการการทํ า งานร ว มกั น ระหว า งหน ว ยงานของรัฐ หรื อ องค ก รอื่ น ใดที่ เกี่ ย วข อ งใน
ระดั บ ชาติ ถึงระดั บ ชุ ม ชน เสนอหรื อ แก ไขกฎหมายที่ เกี่ ย วข อ ง จั ด ให มี แ ละพั ฒ นาฐานข อ มู ล เด็ ก ปฐมวั ย เสนอ
ความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
1.2 กําหนดให มีสํานั กงานคณะกรรมการนโยบายการพั ฒ นาเด็กปฐมวัย มีฐานะเป นนิ ติ
บุ ค คลที่ เป น หน ว ยงานของรั ฐ แต ไม เป น ส ว นราชการหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ทํ า หน า ที่ เป น หน ว ยงานเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการนโยบายการพั ฒ นาเด็กปฐมวัย รายไดของสํานักงาน อาทิ เงิน อุดหนุน ที่รัฐบาลจัดสรรให เงิน หรือ
ทรัพยสินที่มีผูบริจาคให เปนตน ใหรายไดที่สํานักงานไดรับ จากการดําเนินงาน เมื่อหักคาใชจายแลวใหนําสงเปน
รายไดของรัฐ
2. กําหนดใหมีระบบการพัฒ นาเด็กปฐมวัย แบงออกเปน 4 ชวง ไดแก (1) ชวงก อนคลอด หรือ
ทารกในครรภมารดา (2) ชวงแรกเกิด ถึงกอนอายุสามปบริบูรณ หรือชวงวัยเด็กเล็ก (3) ชวงอายุสามปบริบูรณ ถึง
กอนอายุหกปบริบูรณ หรือ ชวงเด็กกอนวัยเรียน หรือชวงวัยอนุบาล (4) ชวงอายุหกปบริบูรณ ถึงกอนอายุแปดป
บริบูรณ หรือ ชวงวัยรอยตอระหวางวัยอนุบาลกับวัยประถมศึกษาปที่หนึ่งถึงปที่สอง
3. กําหนดวัตถุประสงคของการใหเด็กปฐมวัยไดรับการดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรู โดยใหอยูรอด
ปลอดภัยและไดรับการคุมครองจากการลวงละเมิดไมวาในทางใด ใหมีพัฒนาการที่ดีทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ
สังคมและปญญาที่ดีสมวัย สามารถเรียนรูอยางสอดคลองกับหลักการพัฒนาศักยภาพและความตองการจําเปนพิเศษ
ซึมซับสุนทรียะและวัฒ นธรรมที่ห ลากหลายได มีอุปนิสัยใฝดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝรู มีความคิดสรางสรรค และมี
จิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
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4. กํ าหนดให อ งค กรปกครองส ว นท องถิ่ น มี ห น าที่ และอํานาจจัดให มี การให ค วามรูที่ ถูก ตอ งแก
ประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว การตั้งครรภที่มีคุณภาพ การเลี้ยงดูบุตร การพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งใหมี
หนาที่และอํานาจจัดใหมีสวัสดิการแกหญิงมีครรภในทองถิ่นอยางเหมาะสม
5. กําหนดหนาที่ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดใหมีบริการและสวัสดิการดานสาธารณสุข
ดานการศึกษา และดานสังคมอยางมีคุณภาพแกเด็กปฐมวัย หญิงมีครรภ และบุคคลในครอบครัวของเด็กปฐมวัยอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียมกันโดยไมเรียกเก็บคาใชจาย เวนแตหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด จัดใหมีการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในชวงรอยตอระหวางระดับอนุบาลกับระดับประถมศึกษาอยางตอเนื่องและราบรื่น จัดใหมีการคัดกรองเพื่อ
คนหาเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา หรือเด็กปฐมวัยที่ไมมีผูดูแลหรือเด็กดอย
โอกาสอยางทันทวงที รวมทั้งการใหความรูในการพัฒนาเด็กปฐมวัยแกครอบครัวเด็กปฐมวัย
6. กําหนดใหการรับเด็กปฐมวัยเพื่อเขารับการพัฒนาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและสถานศึกษาตาม
กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติโดยวิธีการสอบคัดเลือกจะกระทํามิได เวนแตเปนกรณีที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด และผูใดฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท
7. กําหนดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการและสํานักงานในปที่สามของวาระ
การดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของคณะกรรมการและสํานักงานโดย
คณะกรรมการประเมินซึ่งแตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี
3. เรื่อง รางพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
1. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. .... ของกระทรวงยุติธรรม ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทํ า กฎหมายลําดั บ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสํ าคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. กําหนดบทนิยาม “การไกลเกลี่ยขอพิพาท” หมายความวา การดําเนินการเพื่อใหคูกรณีมีโอกาส
เจรจาตกลงกัน ระงับ ขอพิพาททางแพ งและทางอาญาโดยสั น ติวิ ธีและปราศจากการวินิ จฉั ย ชี้ขาดขอพิ พาท ทั้ งนี้
ไมรวมถึงการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่ดําเนินการในชั้นศาล และในชั้นการบังคับคดี
2. กําหนดใหการไกลเกลี่ยขอพิพาทตามรางพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบตอการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่
ดําเนินการอยูแลวโดยหนวยงานของรัฐและไมเป นการตองห ามหนวยงานของรัฐที่ดําเนิ นการไกลเกลี่ยอยูแลวจะ
ดําเนินการไกลเกลี่ยตามพระราชบัญญัตินี้ เชน การไกลเกลี่ยโดยอําเภอตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 การไกลเกลี่ยโดยสํานักงานอัยการสูงสุดตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการไกลเกลี่ย
และประนอมขอพิพาทคดีอาญาในชั้นพนักงานอัยการ พ.ศ. 2555
3. กํ าหนดห ามมิ ให ผู ไกล เกลี่ ย กระทํ าการหรื อ จั ด ให ก ระทํ าการใด ๆ ซึ่ งเป น การบั งคั บ ขู เข็ ญ
หลอกลวง หรือกระทําการโดยมิชอบดวยประการใด ๆ เพื่อใหคูกรณีทําขอตกลงระงับขอพิพาท
4. กํ าหนดการไกล เกลี่ ย ข อ พิ พ าททางแพ งที่ เกี่ ย วด ว ยสิ ท ธิ แห งสภาพบุ ค คล สิ ท ธิ ในครอบครั ว
หรือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย ไมสามารถกระทําการไกลเกลี่ยได สวนขอพิพาททางแพงที่สามารถไกลเกลี่ยไดมี
4 ประการ ดังนี้ (1) ขอพิพาทเกี่ยวกับที่ดินซึ่งมิใชขอพิพาทเกี่ยวดวยกรรมสิทธิ์ (2) ขอพิพาทระหวางทายาทเกี่ยวกับ
ทรั พ ย ม รดก (3) ข อ พิ พ าทอื่ น ตามที่ กํ า หนดในพระราชกฤษฎี ก า (4) ข อ พิ พ าทอื่ น นอกจาก (1) (2) และ
(3) ที่มีทุนทรัพยไมเกินหาลานบาท หรือไมเกินจํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
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5. กําหนดการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา โดยแยกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ (1) ความผิดอันยอม
ความได (2) ความผิดลหุโทษตามมาตรา 390 มาตรา 391 มาตรา 392 มาตรา 393 มาตรา 394 มาตรา 395 และ
มาตรา 397 แหงประมวลกฎหมายอาญา (3) ความผิดลหุโทษอื่นที่ไมกระทบตอสวนรวมตามที่กําหนด ในพระราช
กฤษฎีกา ทั้งนี้ เมื่อคูกรณีทําขอตกลงระงับขอพิพาททางอาญากันแลว ใหถือวาสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับเฉพาะ
คูกรณีซึ่งทําขอตกลงดังกลาว
6. กําหนดใหในการดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา หากคดีอยูระหวางการสอบสวนหรือ
พิจารณาคดีของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลแลว ใหหนวยงานซึ่งดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทแจงให
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แลวแตกรณี ทราบ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล อาจรอ
การสอบสวน การสั่งคดี การพิจารณาคดี หรือการพิพากษาคดี แลวแตกรณี ไวกอนจนกวาจะรูผลการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท
7. กํ าหนดกระบวนการไกล เกลี่ย ขอพิ พาทภาคประชาชน โดยกําหนดใหกรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ ยธ. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนรวมตัวกันเปนศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทภาคประชาชน ซึ่งขอพิพาทที่
ศูนยไกลเกลี่ยฯ ดําเนินการได ประกอบดวย (1) ขอพิพาททางแพงที่มีทุนทรัพยไมเกินสองแสนบาทหรือไมเกินจํานวน
ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา (2) ขอพิพาททางแพงอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา (3) ขอพิพาททางอาญาตาม
มาตรา 34
8. กําหนดบทกํ าหนดโทษผูไกลเกลี่ย ผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับ ทรัพยสิ นหรือประโยชนอื่นใด
สําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในหนาที่ไมวาการนั้นจะชอบหรือมิชอบ
ดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิ้นป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
4. เรื่อง รางพระราชบัญญัติกระจายหนาที่และอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติกระจายหนาที่และอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน
ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทํ ากฎหมายลําดั บ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ
3. ให ยกเวนการดําเนิน การตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวัน ที่ 20 ตุล าคม 2552 เกี่ยวกับ การจัดตั้ ง
สํานักงานคณะกรรมการการกระจายหนาที่และอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเรงรัดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว แลวแจงผลการดําเนินการการจัดตั้งสํานักงานไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อประกอบการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติตอไป
4. ใหสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. กํ าหนดบทบาทของคณะกรรมการการกระจายหน าที่ และอํ านาจให แก อ งค กรปกครองสว น
ทองถิ่น (ก.ก.ถ.) เพิ่มมากขึ้นใหเปนองคกรบริหารและผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การกําหนดยุทธศาสตรการกระจายหนาที่และอํานาจฯ และนโยบายการกระจายหนาที่
และอํานาจฯ รวมถึงเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในเรื่องตาง ๆ อาทิ มาตรการแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพของ
การบู ร ณาการภารกิ จ ฯ การจั ด สรรเงิ น งบประมาณที่ จั ด สรรเพิ่ ม ขึ้ น ให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น ต น
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ตลอดจนมีหนาที่ประสานกับสวนราชการตาง ๆ เพื่อผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ
ไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนแกประชาชนอยางสูงสุด
2. กําหนดใหมีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายหนาที่และอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เปนสวนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ยกระดับจากกองภายใต สปน.) โดยเปนสํานักงานเลขานุการ
ของ ก.ก.ถ. และรับผิดชอบในงานเลขานุการและกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการกระจายหนาที่และอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. กําหนดหลักการการกระจายหนาที่และอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาทิ การถายโอน
ภารกิจ การจัดสรรภาษีอากร และการถายโอนและพัฒนาบุคลากร รวมถึงการกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจัดตั้งองคการมหาชนทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจทองถิ่นไดในกรณี ที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดบริการ
สาธารณะหรือขยายบริการสาธารณะอันเปนประโยชนของประชาชน โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและ ก.ก.ถ. และใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
4. กํ า หนดหลั กการในความรว มมือระหวางหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
เอกชน เพื่อดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นได
5. กําหนดกลไกและขั้นตอนการกระจายหนาที่และอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
กําหนดใหมียุทธศาสตรการกระจายหนาที่และอํานาจ และการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. กําหนดใหมีเปาหมายการจัดบริการสาธารณะและการติดตามประเมินผลองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเปนหลักประกันการจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองไมต่ํากวามาตรฐานเดิม
ที่หนวยงานของรัฐเคยใหบริการแกประชาชน และกําหนดใหมีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนและให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
7. กําหนดใหมีการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้นสอดคลองกับ ภารกิจที่เพิ่ มขึ้น และการพิจารณารายไดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีรายไดจากการจัดเก็บเองมากขึ้น
8. กําหนดบทเฉพาะกาลใหภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร รวมทั้งการจัดสรรสัดสวนภาษีและ
อากรที่จัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชไดตอไป จนกวากฎหมายวาดวยรายไดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และกฎหมายที่เกี่ยวของมีผลใชบังคับ
5. เรื่อง รางพระราชบัญญัติสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อยกเลิกมาตรา 14
และมาตรา 41)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร างพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาผู ส งสิ น ค าทางเรือ แห งประเทศไทย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสง
ให คณะกรรมการประสานงานสภานิ ติบั ญ ญั ติแหงชาติพิจ ารณา กอนเสนอสภานิติบัญ ญัติแหงชาติตอไป และให
กระทรวงพาณิ ช ย รั บ ความเห็ น ของสํ า นั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ และสํ านั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการตอไป
รางพระราชบัญญัติสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เปนการยกเลิกมาตรา 14 และมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. 2537
เพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งเปนการคืนเสรีภาพแกผูสงสินคาทาง
เรือ ในการเขาเปนสมาชิกสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทยไดโดยความสมัครใจ
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6. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการ
ทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงกลาโหมรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. ไปประกอบการพิจารณาดวย
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
แกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการทหาร พ.ศ. 2553 โดย
กําหนดสาขาวิชาชีพเฉพาะ เพิ่มเติม จํานวน 6 สาขาวิชาชีพ คือ (1) สาขากายอุปกรณ (2) สาขาจิตวิทยาคลินิก
(3) สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (4) สาขาสังคมสงเคราะห (5) สาขาเวชศาสตรการสื่อความหมาย และ
(6) สาขากิจกรรมบําบัด
7. เรื่อง รางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑของโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวัตถุดิบและ
คุณภาพผลิตภัณฑของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุ บั ญ ญั ติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา และใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับ
ความเห็นของกระทรวงพาณิชยไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางประกาศ
1. กําหนดหลั กเกณฑการประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ํ ามัน ปาลมแบบหีบ น้ํามั นแยกโดยตองใช
ปาลมทะลายและปาลมลูกรวงที่เกิดจากการตัดปาลมและขนสงปาลมเปนวัตถุดิบเทานั้น และตองสกัดน้ํามันปาลมให
มีคุณภาพ โดยใช วัตถุ ดิบ ขางตน จํานวน 1,000 กิโลกรัม ตองสกัด น้ํามั น ไดไมน อยกวา 18 กิโลกรัม และกําหนด
หลักเกณฑการประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ํามันปาลมแบบหีบน้ํามันรวมโดยตองใชวัตถุดิบเปนผลปาลม จํานวน
100 กิโลกรัม และตองสกัดน้ํามันไดไมนอยกวา 30 กิโลกรัม เพื่อใหไดน้ํามันปาลมที่มีคุณภาพสูง
2. กําหนดขอยกเวนคุณภาพของน้ํามันปาลมที่สกัด กรณีเกิดภัยธรรมชาติ และภัยธรรมชาติดังกลาว
ทําใหโรงงานสกัดน้ํามันปาลมสกัดน้ํามันไดคุณภาพต่ํากวาที่กําหนดไวในขอ 1.
3. กําหนดให อํานาจผูวาราชการจังหวัด ในท องที่ที่โรงงานสกัดน้ํามัน ปาลมตั้งอยูและประสบภัย
ธรรมชาติ ออกประกาศกํ าหนดคุ ณ ภาพของน้ํามัน ปาลมที่ ส กัดไดต่ํากวาหลักเกณฑ ที่กําหนดไวได โดยตองระบุ
ระยะเวลาการใชบังคับหลักเกณฑดังกลาวไวในประกาศดวย
4. กําหนดใหโรงงานประกอบกิจการสกัดน้ํามันปาลมแบบหีบน้ํามันแยก และหีบน้ํามันรวมที่ไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกอนวันที่รางประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ ตองดําเนินการใหเปนไปตามประกาศนี้ภายใน
180 วันนับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

8. เรื่อง รางพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
1. เห็ น ชอบร า งพระราชบั ญ ญั ติ เ ทคโนโลยี ป อ งกั น ประเทศ พ.ศ. …. ของกระทรวงกลาโหม
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
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2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทํ ากฎหมายลํ าดับ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสํ าคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงกลาโหม
เสนอ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. …. ของกระทรวงกลาโหม
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว เปนการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ มีฐานะเปน
นิติบุคคล โดยเปนการขยายขอบเขตการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ทั้งนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อการวิจัย พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีปองกันประเทศ บูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐและ
เอกชน สงเสริมใหเกิดการขยายตัวในภาคธุรกิจ เพื่อใหเกิดอุตสาหกรรมปองกันประเทศขึ้นในประเทศไทย เพื่อให
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในดานการรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
9. เรื่อง รางพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป า ไม (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. …. ของกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาแล ว และให เสนอ
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. แกไขบทนิยาม “ทําไม” หมายความวา ตัด ฟน กาน โคน ลิด เลื่อย ผา ถาก ทอน ขุด ชักลากไม
ในปา หรือนําไมออกจากปาดวยประการใด ๆ เพื่อใหกระชับและชัดเจนยิ่งขึ้น
2. กําหนดใหไมทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
และเพิ่มเติมใหไมในที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหทําประโยชนตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไมเปนไมหวงหาม เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 กันยายน 2561 สวน
ไมในปาชนิดใดจะกําหนดใหเปนไมหวงหามประเภทใดนั้น ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
3. ยกเลิกการกําหนดยกเวนคาภาคหลวงสําหรับการทําไมในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชนตามประมวลกฎหมายที่ดินของตนได
4. กํ าหนดเพิ่ มกระบวนการในการรับ รองไมเพื่ อใชเปน หลักฐานยืน ยัน แหลงที่มาของไม โดยใช
วิธีการแจงเพื่อขอออกหนังสือรับรองไมและกําหนดใหเปนภาคสมัครใจ
5. กําหนดบทเฉพาะกาลใหไม 18 ชนิดที่ขึ้นในปาใหยังคงเปนไมหวงหาม

เศรษฐกิจ- สังคม
10. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําโครงการที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ (โครงการบานเคหะกตัญู คลองหลวง 1)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
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1. อนุมัติการจัดทําโครงการที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ (โครงการบานเคหะกตัญู คลองหลวง 1)
จํานวน 1 โครงการ รวม 192 หนวย วงเงินลงทุนรวม 417.139 ลานบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย (พม.) เสนอ ทั้งนี้ งบประมาณที่ใชในการดําเนินโครงการในสวนของการจัดหาและการค้ําประกัน
เงินกูภายในประเทศ ใหเปนไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (กค.)
2. ให พม. รั บ ความเห็ น ของ กค. (หนั งสื อ กระทรวงการคลั ง ที่ กค 0818.2/7852 ลงวั น ที่ 18
พฤษภาคม 2561) กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข สํานัก
งบประมาณ (หนั งสื อ สํ านั ก งบประมาณ ที่ นร 0723/14509 ลงวั น ที่ 9 กรกฎาคม 2561) และคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (หนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวน
มาก ที่ นร 1101/3629 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561) ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
ทั้งนี้ โครงการที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ (โครงการเคหะกตัญู คลองหลวง 1) มีสาระสําคัญ
โดยสรุป ดังนี้
พื้นที่ดําเนินโครงการ : ที่ดินของการเคหะแหงชาติ ในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 39.59 ไร
จํานวนหนวย : 192 หนวย
รูปแบบโครงการ : บานแฝดชั้นเดียว ขนาด 38 ตารางวา จํานวน 36 หนวย, บานแฝด 2 ชั้น ขนาด
39 ตารางวา จํานวน 68 หนวย, บานแฝด 2 ชั้น ขนาด 42 ตารางวา จํานวน 48 หนวย
ราคาขายเบื้องตน : 2.330 – 3.210 ลานบาท
วงเงินลงทุนรวม 417.139 ลานบาท
ระยะเวลาดําเนินโครงการ : เริ่มดําเนินการกอสรางในป 2561 และจะแลวเสร็จในป 2563
11. เรื่อง การเชื่อมโยงขอมูลภาพใบหนาบุค คลจากฐานขอมูลทะเบี ยนกลางของกรมการปกครองดวยระบบ
คอมพิวเตอร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
1. อนุ มั ติต ามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง (สํานั กงาน กกต.) เสนอให ผู อํานวยการ
ทะเบียนกลางยินยอมใหสํานักงาน กกต. เชื่อมโยงขอมูลในทะเบียนอื่น (ภาพใบหนา) นอกจากทะเบียนตามมาตรา
15 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนขอมูล
ที่เปนสาระสําคัญอยางยิ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ตามบทบาทหนาที่ของสํานักงาน กกต. และเปน
การดําเนินการเพื่อประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงในราชอาณาจักร ทั้งนี้ จะไมนําขอมูลไป
ใช ป ระโยชน ในทางธุ รกิ จหรือนอกเหนื อภารกิ จ/วัตถุป ระสงคที่รองขอ โดยใหสํานักงาน กกต. รับ ความเห็น ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปพิจารณาดําเนินการตอไป
2. ใหสํานักงาน กกต. รวมกับกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) และหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมกันพิจารณาแนวทางการกําหนดมาตรการคุมครองและรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลภาพใบหนาบุคคล
จากฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง รวมทั้งระบบการตรวจสอบหรือการปองกันการนําขอมูลดังกลาวไป
ใชนอกเหนือภารกิจหรือการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลใหชัดเจนดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
สํานักงาน กกต. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหผูอํานวยการทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ยิ น ยอมให สํ านั กงาน กกต. เชื่ อ มโยงข อ มู ล ที่ ป รากฏในทะเบี ย นอื่ น (ภาพใบหน าจากบั ต ร
ประจําตัวประชาชน) ซึ่งเปนขอมูลที่เปนสาระสําคัญอยางยิ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ตามบทบาท
หนาที่ของสํานักงาน กกต. เพื่อใชตรวจสอบและยืนยัน ความมีตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวของในการกระทํ าความผิด
กฎหมายเลือกตั้งหรือประกอบการพิจารณาสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือยื่นคํารองตอศาลเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิ
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เลือกตั้ง เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
โดยจะไมนําขอมูลไปใชประโยชนในทางธุรกิจหรือนอกเหนือภารกิจ/วัตถุประสงคที่รองขอ ซึ่งในปจจุบันสํานักงาน
กกต. ไดจัดทําบันทึกขอตกลงวาดวยการใชประโยชนดานขอมูลบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางในราชการระหวาง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดแก ขอมูลที่ปรากฏภายในทะเบียนบาน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย
หรื อทะเบี ย นประวั ติ สํ า หรั บ คนซึ่ งไม มี สั ญ ชาติไทย แต ไม ร วมถึงข อมู ล ภาพใบหน าบุ ค คล ทั้ งนี้ รัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไดเห็นชอบใหสํานักงาน กกต. เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรเพื่อใชขอมูลภาพใบหนาบุคคลจาก
ฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองแลว
12. เรื่อง รางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วาดวยการกําหนดอัตราคาโดยสาร
วิธี ก ารจั ด เก็ บ ค าโดยสาร และการกํ า หนดประเภทบุค คลที่ได รับ การยกเวน ไม ตองชํา ระค าโดยสารรถไฟฟ า
โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น ชอบรางขอบั งคับ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วาดวยการ
กําหนดอัตราคาโดยสาร วิธีการจัดเก็บคาโดยสาร และการกําหนดประเภทบุคคลที่ ไดรับการยกเวนไมตองชําระ
คาโดยสารรถไฟฟา โครงการรถไฟฟ าสายสีน้ํ าเงิน พ.ศ. .... (กําหนดให อัตราค าโดยสารรถไฟฟาสําหรับโครงการ
รถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ราคาเริ่มต น 16 บาท ราคาสูงสุ ด 42 บาท) ตามที่ กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให
ดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงคมนาคมเรงรัดการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 มีนาคม 2559 แลว
รายงานผลการพิจารณาใหคณะรัฐมนตรีทราบตอไปดวย
ทั้ ง นี้ การรถไฟฟ า ขนส ง มวลชนแห ง ประเทศไทยได ดํ า เนิ น การเจรจากั บ คู สั ญ ญาตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 แลว โดยบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ยินดีที่จะคง
อัต ราค าโดยสารเดิ มในโครงการรถไฟฟ า จนถึงวัน ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ซึ่ งในการคงอั ตราค าโดยสารตลอด
ระยะเวลาดั งกลาว เป น การสนั บ สนุ น ในรู ป แบบของ Promotion แกผูโดยสาร โดยไม ตองใหรัฐ บาลชดเชยแต
ประการใด และจะใชอัตราคาโดยสารใหมซึ่งมีอัตราราคาเริ่มตนที่ 16 บาท ราคาสูงสุด 42 บาท เทากับอัตราคา
โดยสารที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ยกเวนสถานีที่ 5 สถานีที่ 8 และสถานีที่ 11 จะมีอัตราคาโดยสารเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน
สถานีละ 1 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เปนตนไป โดยจะตองมีการประกาศตอสาธารณะกอนใชบังคับเปน
เวลาไมนอยกวา 30 วัน (กอนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) ซึ่งคณะกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
ไดเห็นชอบกับอัตราคาโดยสารรถไฟฟาใหมดวยแลว
สาระสําคัญของรางขอบังคับ
1. ใหขอบังคับนี้มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 30 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
2. ใหยกเลิกขอบังคับ รฟม. วาดวยการกําหนดอัตราคาโดยสาร วิธีการจัดเก็บคาโดยสาร และการ
กําหนดประเภทบุคคลที่ไดรับการยกเวนไมตองชําระคาโดยสาร สําหรับโครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
พ.ศ. 2559
3. กําหนดรายละเอียดแนวเสนทางโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงินใหสอดคลองกับปจจุบัน ดังนี้
3.1 โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ําเงิน) เริ่มจากสถานีรถไฟฟาหัว
ลําโพง ผานสถานีรถไฟฟาศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์จนถึงสถานีรถไฟฟาบางซื่อ
3.2 โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงินสวนตอขยาย แบงเปน 2 ชวง ชวงแรกเริ่มตั้งแตสถานี
รถไฟฟาบางซื่อ ถึงสถานีรถไฟฟาทาพระ และชวงที่สองเริ่มตั้งแตสถานีรถไฟฟาหัวลําโพง ถึงสถานีรถไฟฟาหลักสอง
4. กําหนดอัตราคาโดยสารรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ดังนี้
จํ านวนสถานี ร ถไฟฟ าที่ 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
12
เดินทาง
ขึ้นไป
อัตราคาโดยสาร (บาท) 16 19 21 23 26 28 30 33 35 37 40
42
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เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
1
1
1
บาท)
บาท)
บาท)
5. กําหนดประเภทบุคคลที่ไดลดหยอนคาโดยสารและไดรับการยกเวนไมตองชําระคาโดยสาร
6. กําหนดใหคณะกรรมการ รฟม. มีอํานาจออกประกาศลดอัตราคาโดยสารรถไฟฟาไดเปนครั้งคราว
เพื่อสงเสริมการใชบริการรถไฟฟา หรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล หรือกรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่ง
13. เรื่อง ขออนุมัติการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตวและทบทวนการชดเชยดอกเบี้ยใหกับธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ตามโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูก
ขาวโพดหลังฤดูทํานา อัตราเบี้ยประกันภัยไรละ 65 บาท (รวมอากรแสตมปและภาษีมูลคาเพิ่ม) พื้นที่เปาหมาย 2
ลานไร ใน 33 จังหวัด ครอบคลุมเกษตรกรผูเอาประกันภัยประมาณ 150,000 ราย รวมวงเงินไมเกิน 130 ลานบาท
จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
ใหกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยให ธ.ก.ส. ดําเนินการ ดังนี้
1.1 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการอุดหนุนเบี้ยประกันภัยจากสํานัก
งบประมาณ (สงป.) ตามขั้นตอนตอไป
1.2 เปนตัวกลางระหวางเกษตรกรผูขอเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัยตามโครงการสาน
พลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา ปการผลิต 2561/62
2. ทบทวนการชดเชยอัตราดอกเบี้ยใหกับ ธ.ก.ส. ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการ
ปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา ในประเด็นดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวจากรอยละ 3.01 ตอป
ระยะเวลา 6 เดือน เปนอัตราดอกเบี้ย รอยละ 4 ตอป เกษตรกรผูกูรับภาระรอยละ 0.01 ตอป รัฐบาลชดเชยรอยละ
3.99 ตอป ระยะเวลา 6 เดือน วงเงินงบประมาณ 79.8 ลานบาท ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
อนุมัติใหแลว จํานวน 60 ลานบาท โดยอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จํานวน 19.8 ลานบาท จากงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ใหกับ ธ.ก.ส.
3. มอบหมายใหคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพด
หลังฤดูทํานาระดับอําเภอ ทําหนาที่ตรวจสอบเกษตรกรที่ไดรับความเสียหายแตมิไดอยูในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศ
เขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และใหคณะกรรมการดังกลาวดําเนินการรับรองความเสียหาย
ของเกษตรกรที่ไมไดอยูในเขตการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและจัดสงขอมูลให
ธ.ก.ส. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อพิจารณาดําเนินการชวยเหลือตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
กษ. รายงานวา
ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว (นบขพ.) ครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการการสนับสนุนเบี้ยประกันภัยใหแกเกษตรกรผูเขารวมโครงการ
สานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา โดยมีรายละเอียดโครงการสรุปไดดังนี้
หัวขอ

รายละเอียด
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1. วัตถุประสงค
2. พื้นที่เปาหมาย

3. เงื่อนไขการรับประกันภัย

เพื่ อ ใช ร ะบบประกั น ภั ย ในการดู แ ลความเสี่ ย งภั ย ธรรมชาติ รู ป แบบเดี ย วกั บ
โครงการประกันภัยขาวนาป และคุมครองตนทุนการผลิตของเกษตรกรผูเขารวม
โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา
2 ลานไร ใน 33 จังหวัด (ภาคเหนือ จํานวน 15 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 15 จังหวัด ภาคกลาง จํานวน 2 จังหวัด และภาคตะวันออก
จํานวน 1 จังหวัด) ครอบคลุมเกษตรกรผูเอาประกันภัยประมาณ 150,000 ราย

3.1 ผู เอาประกัน ภั ย หมายถึ ง บุ ค คลที่ ร ะบุ ชื่ อเป น ผู เอาประกั น ภั ย ในตาราง
กรมธรรมป ระกัน ภัย และ/หรือในใบรับรองการประกัน ภัย นี้ ทั้งนี้ จะตองเป น
เกษตรกรที่ อ ยู ในพื้ น ที่ ส ง เสริ ม การปลู ก ข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว ห ลั ง ฤดู ทํ า นาตาม
โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานาเทานั้น
และที่ไดขึ้นทะเบียนผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวตามขอมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
ป 2561/62 กับกรมสงเสริมการเกษตร
3.2 รูปแบบการเอาประกันภัย คือ เกษตรกรที่เขารวมโครงการสานพลังประชา
รัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา โดย ธ.ก.ส. เปนผูถือกรมธรรม
ประกันภัย
3.3 อั ต ราเบี้ ย ประกั น ภั ย จํ า นวน 65 บาท/ไร (รวมอากรแสตมป แ ละ
ภาษีมูลคาเพิ่ม)
4. วงเงินคุมครอง
4.1 หมวดความคุมครองที่ 1 ไดรับวงเงินคุมครอง จํานวน 1,500 บาท/ไร จาก
ความเสียหายจากน้ําทวมหรือฝนตกหนัก ภัยแลง ฝนแลง หรือฝนทิ้งชวง ลมพายุ
หรือพายไตฝุน ภัยอากาศหนาวหรือน้ําคางแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม หรือภัยจากชาง
ปา ซึ่งภัยดังกลาวผูวาราชการจังหวัดไดมีการประกาศเปนเขตใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในระยะเวลาเอาประกันภัย
4.2 หมวดความคุ มครองที่ 2 ได รับ วงเงิน คุ มครอง จํานวน 750 บาท/ไร จาก
ความเสียหายจากศัตรูพืชหรือโรคพืชระบาด ซึ่งภัยดังกลาวผูวาราชการจังหวัดได
มี ก ารประกาศเป น เขตให ค วามช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ใน
ระยะเวลาเอาประกันภัย
5. การอุดหนุนคาเบี้ยประกันภัย รัฐบาลจะอุดหนุนคาเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยที่เขารวมโครงการฯ
ของรัฐบาล
ทุกราย ในพื้นที่เปาหมาย 2 ลานไร งบประมาณรวม 130 ลานบาท
6. ระยะเวลาเอาประกันภัย
ตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว
ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา
ถึงวันสุดทายที่ตนขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62 ยังคงยืนตนอยูใน
แปลงเพาะปลูกกอนการเก็บเกี่ยว (วันเพาะปลูกไมเกินวันที่ 15 มกราคม 2562)
7. การจายคาสินไหมทดแทน ผูรับประกันภัยจะพิจารณาจายสินไหมทดแทนจากแบบรายงานขอมูล
ความเสียหายจริงเพื่อรับคาสินไหมทดแทน (กษ 02 เพื่อการประกันภัยขาวโพด
เลี้ยงสัตว) ที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) กับทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ป 2561/62
กับกรมสงเสริมการเกษตร
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ตางประเทศ
14. เรื่อง การประชุมใหญผูแทนผูมีอํานาจเต็ม ป ค.ศ. 2018 ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบเอกสารท าที ข องประเทศไทยในการเข าร ว มการประชุ ม ใหญ ผู แ ทนผู มี อํ านาจเต็ ม
ป ค.ศ. 2018 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU)
รวมถึ งร างข อ สงวนต อ กรรมสารสุ ด ท า ยซึ่ งได แกไขตามที่ กระทรวงการตางประเทศ (กต.) ได ให ความเห็ น และ
มอบหมายให หั ว หน า คณะผู แ ทนไทยหรื อ ผู แ ทนไทยที่ ได รั บ มอบหมายจากหั ว หน าคณะพิ จ ารณาใช ดุ ล ยพิ นิ จ
ตามสถานการณ ตามความเหมาะสมในเรื่องที่ จะเปน ประโยชน ตอไป (จะมีการประชุม ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส ระหวางวันที่ 29 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2561)
2. มอบอํ านาจให แ ก หั ว หน าคณะและรองหั ว หน าคณะผู แ ทนไทยในการอภิ ป ราย ลงมติ และ
ลงนามในกรรมสารสุดทายของการประชุมใหญผูแทนผูมีอํานาจเต็มป ค.ศ. 2018 ของ ITU
3. มอบหมายให กต. ออกหนั ง สื อ แต ง ตั้ ง ผู แ ทน (Credentials) โดยมอบอํ า นาจตามข อ 2
ใหแกหัวหนาคณะและรองหัวหนาคณะผูแทนไทย
สาระสํ าคั ญ ของเรื่ อง ดศ. แจงวา สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) ได เชิ ญ ประเทศ
สมาชิกพิจารณาแตงตั้งคณะผูแทนเพื่อเขารวมการประชุมใหญผูแทนผูมีอํานาจเต็ม ป ค.ศ. 2018 (Plenipotentiary
Conference 2018 : PP-18) ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ระหวางวันที่ 29 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2561
ซึ่งการประชุมดังกลาวจะจัดขึ้นทุก 4 ป มีคณะผูแทนจากประเทศสมาชิก 193 ประเทศเขารวม โดยการเขารวมการ
ประชุม PP-18 นี้ จะเปนโอกาสในการแสดงบทบาทการมีสวนรวมของประเทศไทยในเวทีระหวางประเทศ ในฐานะที่
ประเทศไทยเป น สมาชิก ITU ตั้ งแตป พ.ศ. 2426 เปนที่ ตั้งสํานั กงานภูมิภ าคเอเชีย และแปซิฟกของ ITU ตั้งแต ป
พ.ศ. 2535 และไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงสมาชิกสภาบริหารของ ITU ตอเนื่องถึง 9 สมัย อีกทั้งที่ผานมาไดแสดง
บทบาทในเวทีการประชุมตาง ๆ และไดรับคัดเลือกใหเปนเจาภาพจัดกิจกรรมระดับนานาชาติของ ITU หลายครั้ง
ทั้ ง นี้ ในการประชุ ม PP- 18 จะมี ก ารเลื อ กตั้ ง ตํ า แหน ง ผู บ ริ ห ารของ ITU สํ า หรั บ วาระป
ค.ศ. 2018 – 2022 ซึ่งถือเป น ธรรมเนีย มปฏิ บัติ ที่ ITU ไดดําเนิน การมาอยางตอเนื่องเปน ประจําทุก ๆ 4 ป โดย
ประเทศไทยก็ไดเสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งในตําแหนงสมาชิกสภาบริหารในสวนของภูมิภาคเอเชียและออสตราเล
เซีย (ภูมิภาค อี) และไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาวอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2516 รวม 9 สมัย สําหรับใน
ครั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 อนุมัติใหประเทศไทยสมัครรับเลือกตั้งในตําแหนงดังกลาวอีก
1 สมัย โดยให กต. ดําเนินการขอคะแนนเสียง/แลกเสียงสนับสนุนจากประเทศตาง ๆ เพื่อใหประเทศไทยไดรับการ
เลือกตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาวอีก 1 สมัย ซึ่งจะทําใหประเทศไทยไดมีสวนรวมในการบริหารงานของ ITU รวมทั้ง
การกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา และวางแผนดานโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันจะเอื้อ
ประโยชนใหแกประเทศไทยในการเปนศูนยกลางดานโทรคมนาคมของภูมิภาคดวยบทบาทที่แข็งขันของประเทศไทย
ในเรื่องการพัฒนาดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศตอไป
15. เรื่อง รางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยี
ดิจิทัลระหวางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแหงสาธารณรัฐรวันดา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ
ดังนี้
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1. เห็นชอบและอนุมัติใหมีการลงนามในรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลระหวางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงราชอาณาจักร
ไทยกั บ กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสารแหงสาธารณรัฐ รวัน ดา ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีความจําเปน ตอง
ปรับปรุงถอยคําที่มิใช สาระสําคัญและไมขัดกั บหลักการที่คณะรัฐมนตรีได อนุมัติห รือใหความเห็น ชอบไว ให ดศ.
ดําเนิ น การได โดยให เสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมทั้งชี้แจงเหตุผ ลและประโยชนที่ ไทยไดรับ จากการ
ปรับเปลี่ยนดังกลาว
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือผูที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายใหเปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจฉบับดังกลาว
[โดยจะมีการลงนามในการประชุมใหญผูแทนผูมีอํานาจเต็มป ค.ศ. 2018 (Plenipotentiary Conference 2018 :
PP - 18) ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม – 2
พฤศจิกายน 2561]
สาระสําคัญของรางบันทึกความเขาใจฯ เปนการพัฒ นาดานโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร (ICT) และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ของสองประเทศ เช น พั ฒ นาและส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม ICT และ
เทคโนโลยีดิจิทัล สงเสริมความรวมมือดานโครงสรางพื้นฐานบรอดแบรนดและพัฒนาการบริการ สงเสริมนวัตกรรม
ดิจิทัลและระบบนิเวศดิจิทัล เปนตน
ทั้งนี้ การลงนามในบันทึกความเขาใจฉบับนี้เปนประโยชนตอประเทศไทยในการขยายความรวมมือ
ดานการลงทุ น พั ฒ นาด านเทคนิ ค ขยายตลาด และพั ฒ นาบุคลากรด านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลตอไปในอนาคต
16. เรื่อง ทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา สมัยที่ 13
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.)
เสนอดังนี้
1. เห็นชอบทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา สมัยที่ 13
2. รับทราบองคประกอบคณะผูแทนไทยในการเดินทางเขารวมประชุมฯ
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางทาทีไทยฯ เพิ่มเติมจากที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
อนุ มัติ ห รื อให ความเห็ น ชอบไปแล ว หากการปรับ เปลี่ ย นดั งกล าวไม ขัด กับ หลั กการที่ คณะรั ฐมนตรีได อนุ มัติห รื อ
ใหความเห็นชอบไว ใหสามารถดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและ
ประโยชนที่ไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว
สาระสําคัญของเรื่อง
1. รางทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําสมัยที่ 13 ระหวางวันที่
21-29 ตุลาคม 2561 ณ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส มีสาระสําคัญ เชน (1) ฝายไทยจะสนับสนุนและ
ใหความรวมมือในการดําเนินการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําอยางชาญฉลาดรวมกับประชาคมโลก
(2) ฝ ายไทยขอให ภ าคี อ นุ สั ญ ญาว าด ว ยพื้ น ที่ ชุ ม น้ํ าขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานการให ค วามรู แ ละการมี ส ว นร ว ม
ของประชาชนในการอนุรักษและใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ําไปสูการปฏิบัติ โดยอาศัยกลไกความริเริ่มระดับภูมิภาค
ที่ มี อ ยู และ (3) ฝ ายไทยเห็ น ควรสนั บ สนุ น ให มี ก ารใช เครื่ อ งมื อ Rapid assessment of wetland ecosystem
service (RAWES) ซึ่ งเป น เครื่ อ งมื อ สํ าหรั บ การประเมิ น การให บ ริ ก ารทางนิ เวศของระบบนิ เวศพื้ น ที่ ชุ ม น้ํ าโดย
ความสมัครใจ เป นตน ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในการประชุ มครั้งที่ 5/2561 เมื่อวัน ที่ 3 ตุล าคม
2561 ไดมีมติเห็นชอบรางทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา สมัยที่ 13 ดังกลาวแลว
2. องคประกอบคณะผูแทนไทยในการเดินทางเขารวมประชุมสมัชชาภาคีอนุ สัญญาวาดวยพื้น ที่
ชุมน้ํา สมัยที่ 13 ประกอบดวย
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1) หนวยงานภายใน ทส. จํานวน 5 หนวยงาน ไดแก (1) กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช
(2) กรมป าไม (3) กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง (4) กรมทรั พ ยากรน้ํ า และ (5) สํ านั ก งานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)
2) หนวยงานภายนอก ทส. จํานวน 1 หนวยงาน คือ กรมองคการระหวางประเทศ
ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอนุมัติองคประกอบคณะผูแทน
ไทยขางตนแลว และมอบหมายใหเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทยในการเดินทางเขารวมประชุมดังกลาว
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบรางถอยแถลงรวมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานสตรี ครั้งที่ 3
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางถอยแถลงรวมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานสตรี ครั้งที่ 3
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) เสนอ
ทั้ งนี้ หากมี ความจํ าเป น ต องแกไขรางเอกสารที่ ไมใชส าระสําคัญ หรือไมขัดตอผลประโยชน ของ
ประเทศไทย ให พม. ดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
สาระสําคัญของรางแถลงการณรวมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานสตรี ครั้งที่ 3 ภายใต
หัวขอหลัก “การคุมครองทางสังคมเพื่อสตรีและเด็กหญิง เพื่อบรรลุวิสัยทัศนอาเซียน 2025” สรุปไดดังนี้
1. สงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ และการเสริมสรางศักยภาพของสตรีและเด็กหญิงในภูมิภาค
อาเซียน ตามที่ระบุในวิสัยทัศนอาเซียน 2025, แผนงานประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2025, ปฏิญญาผูนํา
อาเซียนวาดวยการดําเนินงานตามวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน 2025, ปฏิญญาวาดวยการขจัดความรุนแรงตอสตรี
และขจัดความรุนแรงตอเด็กในภูมิภาคอาเซียน 2013 และปฏิญญาผูนําอาเซียนวาดวยการดําเนินงานตามวิสัยทัศน
ประชาคมอาเซียน 2025 และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคํานึงถึงมิติหญิงชาย 2017
2. ยกยอง กระบวนการในการแปลงแผนสูการปฏิบัติ ของแผนปฏิบัติการภูมิภาควาดวยการขจัด
ความรุนแรงตอสตรี (RPA EVAW) และแผนปฏิบัติการภูมิภาควาดวยการขจัดความรุนแรงตอเด็ก และความพยายาม
ตอเนื่องในการบูรณาการประเด็นการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศเขาสูเสาหลักทั้งสามเสาของอาเซียน
3. ตระหนั กถึ งการบรรลุ ความเสมอภาคระหวางเพศและการเสริม สรางศัก ยภาพของสตรีและ
เด็กหญิง มาตรการในการคุมครองทางสังคม มีความสําคัญ เพื่อสรางสิ่งแวดลอมที่สงเสริมใหสตรีและเด็กหญิงมีสิทธิ
เสรีภาพ ตระหนักถึงศักยภาพของตน เลือกเสนทางชีวิต และสามารถยืนหยัดและยืดหยุนทามกลางความเสี่ยงและ
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
4. ยอมรับ การสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศทั้งหลักการ กระบวนการและการปฏิบัติดวยการ
ขามภาคสวน ซึ่งตองมีความพยายามรวมกันในประเด็นตาง ๆ ของการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดแก การคุมครองทาง
สังคม การศึกษา การขจัดความยากจน การเสริมพลังทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. สนับสนุน รัฐสมาชิก เพื่อรวมมือกันเพื่อเรงใหเกิดความกาวหนาและประโยชนในการสงเสริม
ความเสมอภาคระหวางเพศ และการบูรณาการมิติหญิงชายในสามเสาหลักของอาเซียน ซึ่งมีประชาชนเปนศูนยกลาง
และประชาชนมีสวนรวมในอาเซียน
6. สงเสริม การนําประเด็นหญิงชายเขาไปในทุกภาคสวนของการพัฒนาอยางยั่งยืน การมีสวนรวม
และความตองการของสตรีและเด็กหญิ งในการออกแบบและดําเนินการดานนโยบายและโครงการตาง ๆ ที่สงผล
กระทบตอชีวิตและการดํารงชีวิตของสตรีและเด็กหญิง
7. กระตุน รัฐสมาชิก และสามเสาหลักใหผนึกกําลังและสรางหุนสวนความรวมมือเชิงยุทธศาสตร
ระหวางรัฐสมาชิกและหุนสวนภายนอกเพื่อยุติการเลือกปฏิบัติตอสตรีและเด็กหญิงทุกรูปแบบ
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8. สนับสนุนอยางแข็งขัน ตอการมีสวนรวมของผูชายและเด็กชายในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงใน
การสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศและกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในพฤติกรรมและบรรทัดฐานทาง
เพศ ซึ่งเปนขอกําหนดเบื้องตนของการปฏิรูปโครงสรางเพื่อความเสมอภาค
9. ใหขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ACW 2016 – 2020 และรับประกันวาการมีสวน
รวมและความหลากหลายของสตรีและเด็กหญิงของอาเซียนไดรับการบรรจุในแผนปฏิบัติการ ACW 2021 – 2025
ฉบับตอไป
10. สรางความเขมแข็งให กับ พัน ธสัญญา เพื่อย้ําถึงความไม เท าเที ยมระหวางเพศการบู รณาการ
ความเสมอภาคระหวางเพศในความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒ นธรรม และตระหนักถึงวิสัยทัศน
ประชาคมอาเซียน 2025 และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานสตรี ครั้งที่ 3 (The 3rd ASEAN Ministerial Meeting
on Women) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหวางวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2561 จะมีการรับรอง
รางถอยแถลงรวมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานสตรี ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบตอรางปฏิญญาแหงอัสตานาในการประชุมระดับโลกดานการสาธารณสุขมูลฐาน
สํา หรับการประชุม Second International Conference on Primary Health Care Towards Universal
Health Coverage and the Sustainable Development Goals
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบต อ ร า งปฏิ ญ ญาแห งอั ส ตานาของการประชุ ม ระดั บ โลกด า นการ
สาธารณสุขมูลฐาน ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ โดยหากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางปฏิญญาฯ
ฉบั บ ดั งกล า ว ที่ ไม ใช ส าระสํ า คั ญ และไม ขั ด กั บ หลัก การที่ ค ณะรัฐ มนตรีได ให ค วามเห็ น ชอบไว ให สธ. สามารถ
ดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่ประเทศไทยไดรับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกลาว และเห็นชอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข หรือผูที่ไดรับมอบหมายรวมรับรองราง
ปฏิญญาฯ ฉบับดังกลาว
สาระสําคัญของรางปฏิญญาแหงอัสตานาในการประชุมระดับโลกดานการสาธารณสุขมูลฐาน
ฉบับดังกลาวเปนการแสดงเจตนารมณในพันธสัญญาปฏิญญาอัลมา อตา (Alma-Ata) ซึ่งไดมีการจัดทําขึ้นมาตั้งแตป
พ.ศ. 2521 และเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในป พ.ศ. 2573 โดยสรุป ดังนี้
1. ภาครัฐและภาคสังคม จะตองใหความสําคัญในการสงเสริม และคุมครองสุขภาพและสุขภาวะของ
ประชาชนใหดีขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับบุคคลตลอดจนระบบสุขภาพที่เขมแข็ง
2. การสาธารณสุขมูลฐานและการบริการดานสุขภาพ จะตองมีคุณภาพสูง มีความปลอดภัย มีความ
ครอบคลุม มีการบูรณาการ สามารถเขาถึงบริการไดงาย และราคาเหมาะสมสําหรับประชาชนทุกคน พรอมดวยการ
บริการโดยบุคลากรทางการแพทยที่ผานการฝกอบรมที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะความชํานาญ มีความกระตือรือรน
3. ชาวบานและชุมชนจะตองมีพลังและรวมกันในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองใหดีและเปนผูนํา
ดานสุขภาพรอบดาน
4. ผู มี ส ว นร ว มทุ ก ภาคส ว นและผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย จะต อ งประกาศตนในการเข าร ว มส งเสริ ม
สนับสนุนการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพทั้งตอนโยบายสุขภาพระดับชาติ ตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แผนการดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ รางปฏิญญาฯ ไดแสดงเจตนารมณและความมุงมั่นในการเคารพ ปกปอง และสงเสริมสิทธิขั้น
พื้น ฐานของมนุษย ทุกคน การเสริมสรางความเขมแข็งดานสาธารณสุขมูลฐาน การจัด บริการสุขภาพที่ มีคุณ ภาพ
ปลอดภั ย ราคาเหมาะสม และให ทุกคนสามารถเขาถึ งบริการ การมี ส วนรว มจากทุ กฝ ายในสังคมเพื่ อสรางเสริ ม
สุขภาพของคน การสรางความยั่งยืนดานสาธารณสุขมูลฐานแกประชาชน การเสริมสรางพลังอํานาจของชาวบานและ
ชุมชนผานการมีสวนรวมของนโยบายดานสุขภาพของภาครัฐ ตลอดจนการผลักดันใหผูมีสวนไดสวนเสียสนับสนุน
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นโยบายของชาติในการสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนทางดานสาธารณสุขมูลฐาน โดยภายหลังจากที่ปฏิญญา
ฉบับนี้ไดรับการรับรองรวมกันจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของจะไดนําไปสูการปฏิบัติจริงในทันทีเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาที่ยังยืนของการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของทุกคน
โดยที่รางปฏิญญาแหงอัสตานาในการประชุมระดับโลกดานการสาธารณสุขมูลฐานจะมีการรับรองใน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม Second International Conference on Primary Health Care Towards Universal Health
Coverage and the Sustainable Development Goals ระหวางวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2561 ณ กรุงอัสตานา
สาธารณรัฐคาซัคสถาน
19. เรื่อง รางถอยแถลงรวมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวของ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบรางถอยแถลงรวมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน ครั้งที่ 36 รางถอยแถลง
รวมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน+3 (จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต) ครั้งที่ 15 และรางถอยแถลงรวมของ
การประชุมสุดยอดรัฐมนตรีพลังงานเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 12
2. อนุ มั ติ ให รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงพลั งงาน (หรื อ ผู ที่ ได รั บ มอบอํ า นาจจากรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงพลังงาน) เปนผูใหการรับรองในรางถอยแถลงรวมฯ นี้ รวมกับรัฐมนตรีพลังงานของกลุมประเทศสมาชิก
ดังกลาวได
3. หากมีความจํ าเป นต องแกไขปรับปรุงรางถ อยแถลงรวมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซี ยนด าน
พลังงาน ครั้งที่ 36 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวของ ในสวนที่มิใชสาระสําคัญหรือกระทบตอผลประโยชนของประเทศ
ไทยและไมขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ให พน. และคณะผูแทนไทยที่เขารวมการประชุม
ดังกลาวสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
สาระสําคัญของรางถอยแถลงรวมฯ
1. รางถอยแถลงรวมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน ครั้งที่ 36 เปนถอยแถลงรวม
สรุปผลการประชุม ซึ่งประกอบดวยสาระหลัก คือ การดําเนินงานและความสําเร็จของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อ
การบรรลุเปาหมายตามแผน APAEC พ.ศ. 2559 – 2568 ระยะที่ 1 พ.ศ. 2559 – 2563 ซึ่งใหความสําคัญในการลด
ความเขมขนของการใชพลังงานในอาเซียน และการเพิ่มสัดสวนพลังงานหมุนเวียนในภาพรวมการใชพลังงาน รวมถึง
การขยายโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานใหครอบคลุมกวางขวางในภูมิภาคมากขึ้น สงผลตอความมั่นคงดานพลังงาน
ในภาพรวม นอกจากนั้ น ยั งส งเสริ มการพั ฒ นาแนวทางในการสรางสรรค น วัตกรรมและนโยบายที่ แข็งแกร งเพื่ อ
เสริมสรางความยืดหยุนดานพลังงานในอนาคตของภูมิภาค การสงเสริมเทคโนโลยีถานหินสะอาด รวมถึงโครงการซื้อ
ขายไฟฟาระดับพหุภาคีภายใตโครงการบูรณาการดานไฟฟาระหวาง ลาว ไทย และมาเลเซีย และผลักดันโครงการ
บูรณาการฯ ใหมีการซื้อขายไฟฟาฟาเพิ่มขึ้น และไดมีการแสดงความยินดีกับการลงนาม บันทึกความเขาใจระหวาง
อาเซียน และทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ (Memorandum of Understanding (MOU) between
the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the International Renewable Energy
Agency (IRENA)
2. รางถอยแถลงรวมของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน+3 ครั้งที่ 15 เปนถอยแถลงรวมสรุปผลการ
ประชุม ซึ่งประกอบดวยสาระหลัก คือ การใหความสําคัญของความรวมมือดานพลังงานและการบูรณาการตลาด
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน + 3 การแบงปนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศและการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงดาน
พลั งงานน้ํ ามัน กาซธรรมชาติ ถ านหิ น รวมถึงการให ความสํ าคั ญกั บ ความปลอดภัยและความมั่น คงทางพลั งงาน
นิวเคลียรเพื่อประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน + 3 โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาความเขาใจสาธารณะในดาน
การผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจคารบอนต่ําและพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน
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3. รางถอยแถลงรวมของรัฐมนตรีพลังงานแหงเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 12 เปนถอยแถลงรวม
สรุปผลการประชุม ซึ่งประกอบดวยสาระหลัก คือ การใหความสําคัญของการดําเนินความรวมมือในการใชประโยชน
จากเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอยางเปนรูปธรรมซึ่งสามารถเอื้อตอการเติบโตทางเศรษฐกิจความมั่นคงดานพลังงาน
และระบบนิเวศที่ยั่งยืนของภูมิภาค การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพการใชพลังงานหมุนเวียนและเชื้อเพลิงชีวภาพ
รุนสําหรับภาคขนสงและภาคอื่น ๆ การสงเสริมการใชกาซธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูง อาทิ กาซธรรมชาติเหลว
(LNG) การใชเทคโนโลยีการปลอยมลพิษต่ํา อาทิ การใชเทคโนโลยีไฮโดรเจนสําหรับภาคคมนาคม และการเนนย้ํา
บทบาทสําคัญของกาซธรรมชาติในการพัฒนาความมั่นคงดานพลังงาน และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของ
ทั้ ง นี้ การประชุ ม รั ฐ มนตรี อ าเซี ย นด า นพลั ง งาน ครั้ งที่ 36 การประชุ ม รั ฐ มนตรี อ าเซี ย นด า น
พลังงาน+3 (จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต) ครั้งที่ 15 และการประชุมสุดยอดรัฐมนตรีพลังงานแหงเอเชียตะวันออก ครั้งที่
12 มีกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร
แตงตั้ง
20. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นางพันธุนภา กิตติรัตนไพบูลย
นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุมงานพัฒนางานสงเสริมปองกัน สํานักพัฒนาสุขภาพจิต กรม
สุขภาพจิต ใหดํารงตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุมงานการแพทย กลุมบริการทาง
การแพทย โรงพยาบาลสวนสราญรมย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเปน
วันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
21. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงการต างประเทศเสนอแต งตั้ ง นางอรุ ณ รุ ง โพธิ์ ท อง
ฮัม ฟรี ยส รองอธิบ ดี กรมเอเชี ย ตะวั น ออก ให ดํารงตําแหนง เอกอัครราชทู ต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทน
ผูเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ การแตงตั้งเอกอัครราชทูตประจําตางประเทศดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากประเทศ
ผูรับ

22. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)
คณะรั ฐมนตรี มีมติ อนุ มัติตามที่ก ระทรวงยุติ ธรรมเสนอแตงตั้ งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกั ด
กระทรวงยุติธรรม ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นางกิ่งกาญจน บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ดํารงตําแหนง
ผูต รวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
2. พันตํารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดํารงตําแหนง ผูตรวจ
ราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
3. พั น ตํ า รวจโท วรรณพงษ คชรักษ รองผูอํานวยการสถาบั น นิติวิทยาศาสตร ดํารงตําแหน ง
ผูอํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหนงที่
วางและทดแทนผูเกษียณอายุราชการ
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23. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ
ให นายสนิท อักษรแกว พนจากการเปนกรรมการในคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
แตงตั้งเปนประธานกรรมการในคณะกรรมการดังกลาว แทน นายอําพน กิตติอําพน ประธานกรรมการเดิมที่ลาออก
จากตําแหนง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เปนตนไป
24. เรื่อง แตงตั้งผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแตงตั้ง นายสมพงษ ปรีเปรม ใหดํารงตําแหนงผูวาการการไฟฟา
ส ว นภู มิ ภ าค (ผู ว า การ กฟภ.) และการกํ า หนดอั ต ราค า ตอบแทนตามที่ ก ระทรวงมหาดไทยเสนอ (ตามมติ
คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภ าค ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 19 กัน ยายน 2561) สําหรับคาตอบแทนและสิทธิ
ประโยชนอื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจาง และการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาจาง แตไมกอนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และให นายสมพงษ ปรีเปรม ลาออก
จากการเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจกอนลงนามในสัญญาจางดวย
25. เรื่อง ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีคงอยูปฏิบัติหนาที่ตออีกหนึ่งวาระ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบตามที่ สํ านั ก เลขาธิก ารนายกรัฐ มนตรีเสนอให นายธี ร ะพงษ รอด
ประเสริฐ ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงคมนาคม ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหนงหนึ่งป ในวันที่ 10 พฤศจิกายน
2561 คงอยูปฏิบัติหนาที่ตออีกหนึ่งวาระ ตั้งแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
26. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต น) กรมวิชาการเกษตร แตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
2. นางอุมาพร พิ มลบุตร รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับตน) กรมประมง แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
3. นายปราโมทย ยาใจ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับตน) กรมพัฒนาที่ดิน แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
27. เรื่อง การแตงตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอื่น
ในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร แทนรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นที่ขอ
ลาออก ดังนี้
1. นายอนันต สุวรรณรัตน เปนรองประธานกรรมการ แทนนายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ ที่ขอลาออก
2. นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ ชร ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนกรรมการอื่น แทนนาย
สมชาย ชาญณรงคกุล ที่ขอลาออก

22
3. นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข ผูแทนสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปนกรรมการอื่น
แทนนายสุรจิตต อินทรชิต ที่ขอลาออก
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เปนตนไป โดยผูซึ่งไดรับแตงตั้งแทนนี้ใหอยูในตําแหนงตามวาระ
ของผูซึ่งตนแทน
……………….

