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วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ
ภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคใหแกพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560)
รางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และรางพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กลุมที่ 2 บทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมสราง
เสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัท)
รางพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติมให
ทันสมัย 6 ประเด็น)
รางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. .... และราง
พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
รางพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ….
รางพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแขวงธนบุรี กับกําหนดเขต
บอน วันที่ 1 เมษายน 2562)
รางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยวาดวยการกําหนดอัตราคา
โดยสารรวม วิธีการจัดเก็บคาโดยสารรวม และการกําหนดประเภทบุคคลที่ไดรับ
การยกเวนไมตองชําระคาโดยสารรวม ระหวางรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัช
ธรรม และโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน พ.ศ. ....
รางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วาดวยอัตราคาบริการ
จอดรถยนตและ วิธีการจัดเก็บคาบริการจอดรถยนต โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว
ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ- สังคม
ขอความเห็นชอบการจําหนายอสังหาริมทรัพย โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว
ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ และชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต ของการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยใหกรุงเทพมหานคร
ขอความเห็นชอบการกูเงินเพื่อใชในการรับโอนทรัพยสิน และหนี้สินของโครงการ
รถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต และ
ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ

(ทานสามารถดาวนโหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)
ดวยการสแกน QR Code
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ขออนุมัติดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยายศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C ของบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
(ธพส.)
ขออนุมัติการจัดทําโครงการพัฒนาที่อยูอาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1
ขออนุมัติการจัดทําโครงการอาคารเชาสําหรับผูมีรายไดนอย ป 2559 ระยะที่ 2
จังหวัดเพชรบุรี (โพไรหวาน)
พื้นที่เปาหมายและกรอบมาตรการแกไขปญหาการอยูอาศัยและทํากินในพื้นที่ปา
ไม (ทุกประเภท)
ผลการประชุมสมัชชาความรวมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ 6 และการจัดกิจกรรม
วันดินโลก ป 2561
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตางประเทศ
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การพิจารณาเปดโอกาสใหแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามเขามาทํางานตาม
MOU เพิ่มเติม
ขออนุมัติลงนามบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณแหง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตร ปาไมและการประมงแหงสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต วาดวยความรวมมือดานการเกษตร
การจัดทําและลงนามรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ราชอาณาจักรไทยกับสภาวิจัยแหงชาติ แคนาดา
เอกสารที่จะมีการรับรองในระหวางการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 18
รางปฏิญญาที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 เมืองคาโตวีเซ สาธารณรัฐโปแลนด
ขออนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง
ครั้งที่ 25
ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีตอรางขอบเขตอํานาจหนาที่ (TOR) รัฐมนตรี
แรงงานอาเซียน (ALMM)
ขอความเห็นชอบรางปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุมวาดวย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร
แตงตั้ง
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
ขอแจงรายชื่อโฆษกกระทรวงพาณิชยและรองโฆษกกระทรวงพาณิชย
การแตงตั้งโฆษกกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
การแตงตั้งผูที่จะดํารงตําแหนงรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
(สํานักนายกรัฐมนตรี)
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การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
แตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร
ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีคงอยูปฏิบัติหนาที่ตออีกหนึ่งวาระ
แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย)
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
************************
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการ
บริจาคใหแกพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุ มั ติ ห ลั ก การร า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคใหแกพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2560) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปน
เรื่องดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ดทํ า กฎหมายลํ าดั บ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสํ าคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. กําหนดใหบุคคลธรรมดาผูมีสัญชาติไทยที่บริจาคเงินใหพรรคการเมือง หรือใหการสนับสนุนเงิน
หรือทรัพยสินจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง สามารถนําไปหักลดหยอนในการคํานวณเงินไดสุทธิ
เพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดตามจํานวนที่บริจาค แตรวมกันแลวไมเกิน 10,000 บาท ในปภาษีนั้น ทั้งนี้ ใหมี
ผลใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจําป พ.ศ. 2561 ที่จะตองยื่นรายการในป พ.ศ. 2562 เปนตนไป
2. กําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่บริจาคเงินใหพรรคการเมือง หรือใหการสนับสนุน
เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดในการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง สามารถนําเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอื่นใดที่บริจาค ไปหักรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไดตามจํานวนที่บริจาคแต
รวมกันแลวไมเกิน 50,000 บาท ในรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เปนตนไป
2. เรื่ อ ง ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. …. และร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น วิ น าศภั ย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กลุมที่ 2 บทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมสรางเสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัท)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุ มั ติห ลั กการร างพระราชบั ญ ญั ติป ระกั น ชีวิต (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. …. และรางพระราชบัญ ญั ติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไป
ประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติตอไป
2. ใหกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุร กิ จ ประกั น ภั ย รั บ ความเห็ น ของสํ านักงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแห งชาติไป
พิจารณาดําเนินการตอไปดวย
3. รั บ ทราบแผนในการจั ดทํ า กฎหมายลํ าดั บ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสํ าคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติรวม 2 ฉบับดังกลาวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
รางพระราชบัญญัติรวม 2 ฉบับ ที่กระทรวงการคลังเสนอ มีสาระสําคัญเปนการปรับปรุงและแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ในสวนที่เกี่ยวกับ
การกํ ากั บ ดู แ ลบริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย ปรั บ ปรุ งหลั ก เกณฑ ในการกํ ากั บ ดู แ ลบริ ษั ท ประกั น ภั ย ที่ มี ป ญ หาในการ
ดําเนินการ ปรับปรุงกระบวนการในการแกไขปญหาฐานะการเงินของบริษัทประกันภัยใหเปนรูปธรรม รวมทั้งแกไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติใหรองรับการเขารับการประเมินตามโครงการประเมินภาคการเงิน (FSAP) ในสวนที่เกี่ยวกับการ
กํากับดูแลบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งจะสงเสริมใหบริษัทประกันภัยมีเสถียรภาพและความ
มั่ น คงทางการเงิ น มี ค วามพร อ มของระบบงานและบุ ค ลากร มี ร ะบบการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เป น ไปตาม
มาตรฐานสากล ชวยยกระดับกระบวนการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดําเนินงานของบริษัท
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ประกันภัยใหเปนรูปธรรมและลดการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ เพื่อใหเกิดความชัดเจนกับภาคธุรกิจในการใชอํานาจรัฐ
อันจะทําใหประชาชนผูเอาประกันภัยเกิดความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัย และชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับ
ธุรกิจประกันภัยในตางประเทศไดมากยิ่งขึ้นอีกดวย
3. เรื่อง รางพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติมใหทันสมัย 6 ประเด็น)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุ มัติห ลั กการรางพระราชบัญ ญั ติบ ริษั ทมหาชนจํากัด (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
พาณิ ช ยเสนอ และให ส งสํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิ จารณา แล วส งให คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ดทํ ากฎหมายลํ าดั บ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสํ าคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
รางพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติมใหทันสมัย 6 ประเด็น)
เปนการนํารางพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จ ที่ 558/2560 มาแกไขเพิ่ มเติมใน 6 ประเด็น โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 1. การเพิ่มชองทางโฆษณาทางสื่ อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส น อกจากทางหนั งสื อ พิ ม พ 2. การส ง เอกสาร 3. การประชุ ม กรรมการผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
4. การเรียกประชุมกรรมการ 5. การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมผูถือหุนแทนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(e-proxy) และ 6. แกไขเพิ่ มเติมอํานาจรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายให ออกประกาศไดเพื่ อให สอดคลองกั บ
บทบัญญัติที่ไดแกไขเพิ่มเติม ซึ่งมีความจําเปนเรงดวนและสามารถแกไขปรับปรุงไดโดยไมกระทบบทบัญญัติอื่น โดย
เป น การนํ าระบบอิ เล็ กทรอนิ กสมาใชป ระโยชนในทางธุรกิจ เพื่อใหทัน ตอสถานการณ ปจจุบัน และอํานวยความ
สะดวกแกบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติในดานการปรับสมดุล
และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ โดยจั ด ให มี ก ฎหมายที่ ส อดคล อ งกั บ บริ บ ทต า ง ๆ ของสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไป และยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ประชาชนมีโอกาสในการเขาถึงขอมูล
มากยิ่งขึ้น
4. เรื่อง รางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นและ
ข อ สั งเกตของกระทรวงการคลั ง กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม สํ า นั ก งานสภาความมั่ น คงแห งชาติ
สํานักงาน ก.พ. สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไป
ประกอบการพิ จ ารณาด ว ย แล ว ส งให ค ณะกรรมการประสานงานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห งชาติ พิ จ ารณา ก อ นเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ดทํ า กฎหมายลํ าดั บ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสํ าคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ
3. ใหสํ านักงานปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรีรับ ความเห็น ของกระทรวงการคลังและคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไปพิจารณาดําเนินการตอไป
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. กําหนดใหการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการโดยหนวยงานของรัฐเปนไปตามที่
กําหนดในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เวน แต ในกรณี ที่กฎหมายใดกําหนดหลักเกณฑในการดํ าเนิ น การไวโดยเฉพาะและมี
มาตรฐานในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการแกประชาชน หรือมีหลักประกันในการคุมครองขอมูลขาวสารสวน
บุคคลไมต่ํากวาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
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2. เพิ่ ม บทนิ ย ามคํ า ว า “ข อ มู ล ข า วสารสาธารณะ” เพื่ อ ให มี ค วามชั ด เจน และสอดคล อ งกั บ
บทบัญญั ติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และแกไขเพิ่มเติมบทนิยามคําวา “หนวยงานของรัฐ” เพื่อใหมี
ความชัดเจนครอบคลุมหนวยงานของรัฐทุกประเภท
3. แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของบุคคลตางดาว โดยใหยกเลิก
นิยามคําวา “คนตางดาว” และเปดกวางใหคนตางดาวมีสิทธิเทาเทียมกับคนสัญชาติไทยในการเขาถึงขอมูล มิใชมี
สิทธิเฉพาะตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวงเทานั้น
4. กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ ที่เปนขอมูลขาวสารสาธารณะ
ไว ให ป ระชาชนเข า ตรวจดู ได โดยไม ตองร องขอ และแก ไขเพิ่ มเติม ขอมู ล ขาวสารที่ ห นว ยงานของรัฐต องจัด ไวให
ประชาชนเขาตรวจดูได
5. กําหนดวิธีการเผยแพรหรือเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาหรือ
ที่หนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
6. กําหนดระยะเวลาในการพิ จารณาเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่ไดรับคําขอใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น
รวมถึงกําหนดให มีคณะกรรมการขอมู ลขาวสารประจําหนวยงานเพื่อจัด วางระบบการเปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการและทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการตามที่หนวยงานของรัฐไดรับคําขอ
และกําหนดมาตรการบังคับสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
7. กําหนดหลักเกณฑในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลขาวสารสวนบุคคลกรณีที่มีการเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กสระหวางหนวยงานของรัฐ เชน การเขาถึงและการใชงาน
สารสนเทศ อุปกรณ ระบบ และสถานที่ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ เปนตน
8. แกไขเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ โดยเพิ่มปลัดกระทรวง
ทุกกระทรวง และแกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เชน ใหคําแนะนําปรึกษา
ในการดําเนินการใด ๆ ในการคุมครองสิทธิของประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อคุมครองสิทธิ
การรั บ รู ขอมู ล ข า วสารของประชาชนได อย า งมี ป ระสิท ธิภ าพ รวมทั้ งกําหนดวาระการดํ ารงตํ าแหน ง คุณ สมบั ติ
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณ วุฒิ และการปฏิ บั ติหน าที่ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการในระหวางที่ตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลง
9. กํ าหนดให ผู อุท ธรณ ที่ ไม เห็ น ด วยกั บ คํ าวินิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย การเป ด เผยข อ มู ล
ขาวสารมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดได
5. เรื่อง รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติวาดวย
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐ มนตรีมีม ติ อนุ มัติห ลั กการรางพระราชบั ญ ญั ติวาดว ยการเขาชื่อเสนอขอบั ญ ญั ติท องถิ่น
พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญั ติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่ อถอดถอนสมาชิกสภาท องถิ่นหรือผูบ ริหารทองถิ่น
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิ จารณา โดยให พิจารณาในประเด็น ตามข อสั งเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และรับ ความเห็น ของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป และให
กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. ....
1.1 ปรับปรุงพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2542
1.2 กํ า หนดบทนิ ย าม คําวา “ข อบั ญ ญั ติ ท องถิ่ น ” หมายความวา กฎซึ่ งออกโดยอาศั ย
อํานาจของสภาทองถิ่นที่ มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แตไมรวมถึงขอบัญญั ติงบประมาณรายจายประจําป และขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และคําวา “ผูริเริ่ม” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ริเริ่ม
ดําเนินการจัดใหมีการเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถิ่นตอประธานสภาทองถิ่น
1.3 กําหนดใหผูมีสิทธิเขาชื่อรองขอใหพิจารณาออกขอบัญญัติ ตองเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นอยูในวันที่ยื่นคํารอง และการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่นตองมีจํานวนรวมกันไมนอย
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กวา 1 ใน 5 ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ในวันที่ 1 มกราคม ของปที่มีการเขาชื่อ
เสนอขอบัญญัติทองถิ่น สําหรับการเสนอขอบัญญัติกรุงเทพมหานครตองมีผูมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครรวมกัน
ไมนอยกวา 10,000 คน
1.4 กําหนดใหมีผูริเริ่มซึ่งเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนไมนอย
กวา 20 คน เพื่อดําเนินการจัดใหมีการรวบรวมลายมือชื่อของผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.5 กําหนดใหคํารองขอพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นประกอบดวย ชื่อ ที่อยู และลายมือ
ชื่อของผูเขาชื่อทุกคน พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน เนื้อหาสาระของรางขอบัญญัติทองถิ่นที่ประสงคจะ
ออกเปนขอบัญญัติทองถิ่น เปนตน
1.6 กํ า หนดให ป ระธานสภาท อ งถิ่น เมื่ อไดรับ คํารองขอให สงคํ ารอ งให ผูบ ริห ารท องถิ่ น
ดําเนินการยกรางขอบัญญัติทองถิ่นและเสนอตอสภาทองถิ่นโดยเร็ว ภายในสมัยประชุมนั้น หรือสมัยประชุมถัดไป
2. รางพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2.1 แก ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ วาด ว ยการลงคะแนนเสี ย งเพื่ อถอดถอนสมาชิ กสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.2 กําหนดบทนิยาม คําวา “ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมิไดเสีย
สิทธิในการเขาชื่อรองขอใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น คําวา “ผูมีสิทธิเขาชื่อ” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 1 มกราคม ของปที่มี
การเข าชื่ อ เพื่ อ ให มี ก ารลงคะแนนเสี ย งถอดถอนสมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น และคํ า ว า “ผู มี สิ ท ธิ
ลงคะแนนเสียง” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 1 มกราคม ของปที่มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิก
สภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
2.3 กํ าหนดให การเข าชื่อเพื่อใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น ใหจัดทําเปนคํารองพรอมทั้งบัญชีรายชื่อ โดยตองมีจํานวนดังนี้
(1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีผูมีสิทธิเลือกตั้งไมเกิน 100,000 คน ตองมีผูมี
สิทธิเขาชื่อไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือไมนอยกวา 5,000 คน สุดแตจํานวนใดจะนอยกวา
(2) องค กรปกครองส วนท องถิ่น ที่มีผูมีสิ ทธิเลือกตั้งเกิน 100,000 คน แตไมเกิ น
1,000,000 คน ต อ งมี ผู มีสิ ท ธิ เข า ชื่ อไม น อยกวา 10,000 คน ของจํานวนผูมี สิท ธิเลื อกตั้งในองคกรปกครองส ว น
ทองถิ่นนั้น
(3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผูมีสิทธิเลือกตั้งเกิน 1,000,000 คน ตองมีผูมี
สิทธิเขาชื่อไมนอยกวา 20,000 คน ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
2.4 กําหนดคํารองขอใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น ประกอบดวย ชื่อ ที่อยู และลายมือชื่อของผูเขาชื่อทุกคน พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
รายละเอียดและพฤติการณของสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นที่จะใหลงคะแนนเสียงถอดถอน เปนตน
2.5 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายในการดําเนินการเกี่ยวกับการถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นตามอํานาจที่บัญญัติไว
2.6 กําหนดโทษทางอาญาแกผูให เสนอให หรือสัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะให
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่น หรือขมขูเพื่อใหบุคคลใดกระทําการ เชน เขาชื่อหรือมิใหเขาชื่อเพื่อใหมีการลงคะแนน
เสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นรวมทั้งผูเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
เพื่อการดังกลาว เปนตน
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6. เรื่อง รางพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุ มั ติ ห ลั ก การร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม พ.ศ. …. ตามที่ สํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
กระทรวงศึ กษาธิการไปประกอบการพิ จารณาดวย แลวสงให คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญั ติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ดทํ า กฎหมายลํ าดั บ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสํ าคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเสนอ
3. ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
รางพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
เรื่อง
สาระสําคัญ
1. วัตถุประสงค
เพื่อใหการศึกษาและสงเสริมวิชาการทางพระพุทธศาสนาใหเปนไปโดย
สอดคลองกับโบราณราชประเพณีและมาตรฐานการจัดการศึกษาของชาติ
รวมทั้งเพื่อประโยชนตอการพัฒนาความรูของคนในชาติใหมีการนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต
2. กําหนดแผนการศึกษา
กําหนดใหการศึกษาพระปริยัติธรรมมี 3 แผนก ไดแก
- แผนกบาลีสนามหลวง ศึกษาพระพุทธศาสนา ภาคภาษาบาลี
- แผนกธรรมสนามหลวง ศึกษาพระพุทธศาสนา ภาคภาษาไทย
- แผนกสามัญศึกษา ศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งแผนกบาลีสนามหลวงและ
แผนกธรรมสนามหลวง ควบคูกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ
3. การบริหารจัดการการศึกษาพระปริยัติ
- ใหมีคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ประกอบดวยประธาน
ธรรม
กรรมการรูปหนึ่ง ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้ง โดยความเห็นชอบ
ของมหาเถรสมาคม มีอํานาจและหนาที่ เชน กําหนดนโยบายและ
แผนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ควบคุม ดูแลและกํากับการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม ใหเปนไปตามพระธรรมวินัย โบราณราช
ประเพณี หรือมาตรฐานการศึกษาของชาติ และกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาพระปริยัติธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา
- ให พศ. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ จัดทําแผนยุทธศาสตร
การสรางเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและแผน
งบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมเสนอตอมหาเถรสมาคม
พิจารณาใหความเห็นชอบ
- ให พศ. เปนหนวยงานกลางในการดําเนินการสงเสริม สนับสนุน
ประสานงานการศึกษาพระปริยัติธรรม และเปนสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการฯ
- ใหรัฐอุดหนุนงบประมาณสําหรับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ตาม
ความเหมาะสมและความจําเปน
- ใหวัดมีสิทธิจัดตั้งสถานศึกษาพระปริยัติธรรมไดตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด
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4. การเทียบระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมและกําหนดวิทยฐานะของผูสําเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม มีดังนี้
4.1 การศึกษาพระปริยัติธรรมที่ไดจัดใหแกสามเณรซึ่งเปนเด็กตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับ และมีพื้น
ความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่หกหรือเทียบเทา ซึ่งไดศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด โดยคําแนะนําของมหาเถรสมาคม
แผนก
เทียบเทา
4.1.1 ศึกษาแผนกธรรมสนามหลวง ชั้น
เทียบเปนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
นักธรรมเอก
4.1.2 ศึกษาแผนกบาลีสนามหลวง ชั้นเปรียญ เทียบเปนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ธรรมสามประโยค
4.1.3 ศึกษาแผนกสามัญศึกษา
เทียบเปนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
4.2 ผูเรียนที่พนการศึกษาภาคบังคับแลว
แผนก
วิทยฐานะ
4.2.1 สําเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก ใหมีวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ธรรมสนามหลวง ชั้นนักธรรมเอก
4.2.2 สําเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก ใหมีวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
บาลีสนามหลวง ชั้นเปรียญธรรมสามประโยค
4.2.3 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพระ
ใหมีวิทยฐานะระดับปริญญาตรี เรียกวา “เปรียญธรรมเกาประโยค” ใช
ปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี
อักษรยอวา “ป.ธ.9”
สนามหลวง ชั้นเปรียญธรรมเกาประโยค
4.2.4 สําเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก ใหมีวิทยฐานะระดับใด ๆ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมและตาม
บาลีสนามหลวง ที่ไดทําการศึกษาเพิ่มเติม
หลักเกณฑของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
7. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแขวงธนบุรี กับกําหนดเขตอํานาจและวันเปดทําการ
ของศาลแขวงบางบอน ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (กําหนดวันเปดทําการศาลแขวงบางบอน วันที่ 1 เมษายน
2562)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแขวงธนบุรี กับ
กํ าหนดเขตอํ า นาจและวั น เป ด ทํ า การของศาลแขวงบางบอน ในกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. .... ตามที่ สํ า นั ก งาน
ศาลยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
1. กําหนดใหในกรุงเทพมหานครมีศาลแขวงเพิ่มขึ้นอีก 1 ศาล คือ ศาลแขวงบางบอน มีเขตอํานาจ
ในเขตหนองแขม เขตบางแค และเขตบางบอน
2. กําหนดใหเปดทําการศาลแขวงบางบอน ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2562 เปนตนไป
3. กําหนดให ในระหวางที่ ยังไมได เปด ทําการศาลแขวงบางบอน ใหศาลแขวงธนบุ รีมีเขตอํานาจ
ตลอดถึงทองที่เขตบางแคและเขตบางบอน
4. กําหนดใหในระหวางที่ยังไมไดเปดทําการศาลแขวงบางบอน ใหศาลจังหวัดตลิ่งชันมีเขตอํานาจ
ตลอดถึงทองที่เขตหนองแขม
5. กําหนดใหบรรดาคดีของทองที่เขตบางแคและเขตบางบอน ซึ่งคางพิจารณาอยูในศาลแขวงธนบุรี
ในวันเปดทําการศาลแขวงบางบอน ใหคงพิจารณาพิพากษาตอไปในศาลแขวงธนบุรี และบรรดาคดีของทองที่ดังกลาว
ซึ่งอยูระหวางที่ศาลแขวงธนบุรีมีคําสั่งใหผัดฟองหรือใหขังผูตองหาไวระหวางสอบสวน แลวแตกรณี ในเปดทําการ
ศาลแขวงบางบอน ใหศาลแขวงธนบุรีมีอํานาจพิจารณาเกี่ยวกับการผัดฟองหรือขังระหวางสอบสวนนั้นตอไป
6. กําหนดใหบรรดาคดีของทองที่เขตหนองแขม ซึ่งอยูในเขตอํานาจของศาลแขวงบางบอน และ
คางพิจารณาอยูในศาลจังหวัดตลิ่งชันในวันเปดทําการศาลแขวงบางบอน ใหคงพิจารณาพิพากษาตอไปในศาล
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จังหวัดตลิ่งชัน และบรรดาคดีของทองที่ดังกลาวซึ่งอยูระหวางที่ศาลจังหวัดตลิ่งชันมีคําสั่งใหผัดฟองหรือใหขังผูตองหา
ไวระหวางสอบสวน แลวแตกรณี ในวันเปดทําการศาลแขวงบางบอน ใหศาลจังหวัดตลิ่งชันมีอํานาจพิจารณาเกี่ยวกับ
การผัดฟองหรือขังระหวางสอบสวนนั้นตอไป
8. เรื่อง รางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยวาดวยการกําหนดอัตราคาโดยสารรวม วิธีการ
จัดเก็บคาโดยสารรวม และการกําหนดประเภทบุคคลที่ไดรับการยกเวนไมตองชําระคาโดยสารรวม ระหวาง
รถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยวาดวยการ
กําหนดอัตราคาโดยสารรวม วิธีการจัดเก็บคาโดยสารรวม และการกําหนดประเภทบุคคลที่ไดรับการยกเวนไมตอง
ชําระคาโดยสารรวม ระหวางรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญ
หลักการและสาระสําคัญของรางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแห งประเทศไทยวาดวยการ
กําหนดอัตราคาโดยสารรวม วิธีการจัดเก็บคาโดยสารรวม และการกําหนดประเภทบุคคลที่ไดรับการยกเวนไมตอง
ชําระคาโดยสารรวม ระหวางรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน พ.ศ. .... มีดังนี้
1. ยกเลิกขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยวาดวยการกําหนดอัตราคาโดยสาร
รวม วิธี การจั ดเก็ บ ค าโดยสารร วม และการกํ าหนดประเภทบุคคลที่ ไดรับ การยกเวน ไมตองชําระคาโดยสารรว ม
ระหวางรถไฟฟามหานครสายฉลองรัชธรรม และรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. 2559 และนํารางขอบังคับ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยวาดวยการกําหนดอัตราคาโดยสารรวม วิธีการจัดเก็บคาโดยสารรวม และ
การกําหนดประเภทบุคคลที่ไดรับการยกเวนไมตองชําระคาโดยสารรวม ระหวางรถไฟฟามหานครสายฉลองรัชธรรม
และโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน พ.ศ. .... มาใชบังคับแทน
2. กํ าหนดรายละเอี ย ดแนวเสน ทางระหวางรถไฟฟ ามหานครสายฉลองรั ช ธรรม และโครงการ
รถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ที่อยูภายใตบังคับรางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วาดวยการกําหนด
อัตราคาโดยสารรวม วิธีการจัดเก็บคาโดยสารรวม และการกําหนดประเภทบุคคลที่ไดรับการยกเวนไมตองชําระคา
โดยสารรวม ระหวางรถไฟฟามหานครสายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน พ.ศ. ....
3. กําหนดอัตราคาโดยสารรวม การเริ่มคิดคาโดยสารรวม วิธีการจัดเก็บคาโดยสารรวม และการคืน
เงินคาโดยสารรวม ระหวางรถไฟฟามหานครสายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน
4. กําหนดประเภทบุคคลที่ไดรับการลดหยอนคาโดยสารรวม หรือยกเวนคาโดยสารรวม ระหวาง
รถไฟฟามหานครสายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน
5. กําหนดใหคณะกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยมีอํานาจออกประกาศหรือ
ยกเวนคาโดยสารรวม ระหวางรถไฟฟามหานครสายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ไดเปนครั้งคราว
9. เรื่อง รางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วาดวยอัตราคาบริการจอดรถยนตและ
วิธีการจัดเก็บคาบริการจอดรถยนต โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
วาดวยอัตราคาบริการจอดรถยนตและวิธีการจัดเก็บคาบริการจอดรถยนต โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง –
สมุทรปราการ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางขอบังคับ
กําหนดอัตราคาบริการจอดรถยนตและวิธีการจัดเก็บคาบริการจอดรถยนตของโครงการรถไฟฟา
สายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ โดยกําหนดอัตราคาบริการจอดรถยนตสําหรับผูใชบริการรถไฟฟาเริ่มตนที่ 10
บาทตอ 2 ชั่วโมง สําหรับผูไมใชบริการรถไฟฟาเริ่มตนที่ 20 บาทตอชั่วโมง อัตราคาบริการจอดรถยนตรายเดือน
เริ่มตนที่ 1,000 บาทตอเดือน และอัตราคาบริการจอดรถจักรยานยนต เริ่มตนที่ 10 บาทตอ 4 ชั่วโมง
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เศรษฐกิจ- สังคม
10. เรื่อง ขอความเห็นชอบการจําหนายอสังหาริมทรัพย โครงการรถไฟฟาสายสีเขียวชวงแบริ่ง –
สมุทรปราการ และชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต ของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยให
กรุงเทพมหานคร
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบให ก ารรถไฟฟ าขนส งมวลชนแห งประเทศไทย (รฟม.) ดํ าเนิ น การ
จําหนายอสังหาริมทรัพย โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ และชวงหมอชิต – สะพานใหม –
คูคต (ไมรวมอาคารจอดแลวจร) ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 มาตรา
75 (5) ซึ่ งใช ข อมู ล ทางการเงิน ของโครงการฯ ณ วัน ที่ 30 กั น ยายน 2561 และขอ มู ล ประมาณการทางการเงิน
ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2562 เป น ข อมู ล อ างอิ ง เพื่ อดําเนิน การตามบั น ทึ กขอตกลงความรวมมือ การมอบหมายให
กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปนผูบริหารจัดการเดินรถ โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต
และ ช ว งแบริ่ ง – สมุ ท รปราการ ระหวางกระทรวงคมนาคม (คค.) รฟม. กทม. และ กระทรวงการคลั ง (กค.)
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. เรื่องนี้เปนการขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนผูรับผิดชอบโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง
– สมุทรปราการ และชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต จากเดิม การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.)
เปนกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งเปนการดําเนินการตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกและไดมีการ
หารื อ กั น ระหว างหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งในเรื่ อ งนี้ (คค. รฟม. กค. กทม.) มาตั้งแต ป 2559 และไดมี ก ารนํ าเสนอ
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบหลั กการในการเปลี่ ย นแปลงผูรับ ผิ ด ชอบโครงการดั งกล าว รวมทั้ งความคืบ หน าในการ
ดําเนินการมาโดยตลอด
2. การเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ และชวง
หมอชิต – สะพานใหม – คูคต ดังกลาว จะทําใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนเอกภาพมาก
ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกรณี รฟม. เปนหนวยงานบริหารจัดการ เนื่องจากปจจุบัน กทม. เปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
การบริหารจัดการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต – แบริ่ง โดยมีบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
(BTS) เป น ผู รับ สั มปทานการเดิ น รถในเส น ทางดังกลาว ทั้งนี้ เมื่อมีการจําหนายทรัพยสิน ในครั้งนี้แลว กทม. จะ
รับ ผิ ด ชอบโครงการรถไฟฟ าสายสี เขีย ว ตั้ งแต ชว งคูคต – สมุ ท รปราการ รวมทั้ งสิ้ น 47 สถานี ระยะทาง 55.95
กิโลเมตร
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบการกูเงินเพื่อใชในการรับโอนทรัพยสิน และหนี้สินของโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว
ชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต และ ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการกูเงินเพื่อใชในการรับโอนทรัพยสินและหนี้สินของโครงการรถไฟฟา
สายสีเขียว ชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต และ ชวงแบริ่ง – สมุ ทรปราการ ตามขอบั ญญั ติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การกูเงินเพื่อใชในการรับโอนทรัพยสิน และหนี้สินของโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต – สะพานใหม
– คู คต และ ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ พ.ศ. 2561 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ รวมทั้งใหกรุงเทพมหานคร
ดําเนินการอยางโปรงใส คุมคาและประหยัด โดยพิจารณาเปาหมาย ประโยชนที่จะไดรับ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ตามนั ย พระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ พ.ศ. 2561 ต อ ไป ตามความเห็ น ของ
สํานักงบประมาณ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. โครงการรถไฟฟาสายสีเขียวปจจุบันอยูในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดใหสัมปทาน
แก เอกชนเป น ผู ล งทุ น ทั้ งหมด รวมถึ งการบริห ารจั ดการเดิ น รถ และได รั บ สิ ท ธิในการเก็ บ ค าโดยสารตลอดอายุ
สั ม ปทานเป น เวลา 30 ป (ครบกํ าหนดสั ญ ญา พ.ศ. 2572) สํ า หรั บ โครงการรถไฟฟ า สายสี เขี ย วส ว นต อ ขยาย
ชว งหมอชิต – สะพานใหม – คู คต และ ชว งแบริ่ง – สมุ ทรปราการ ที่ เสนอในครั้งนี้ การรถไฟฟ าขนส งมวลชน
แห งประเทศไทยเป น ผูดํ าเนิ น การก อสรางโครงการฯ (โดยชวงแบริ่ง – สมุ ทรปราการ มี ความพรอม และจะเป ด
ใหบริการเดินรถ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 สวนชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต อยูระหวางดําเนินการกอสราง
ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนเมษายน 2562) ดังนั้น เพื่อใหโครงการสวนตอขยายดังกลาวเชื่อมตอการเดินทางจาก
กรุงเทพมหานครถึงปริมณฑล โดยเชื่อมตอกับโครงการรถไฟฟาสายสีเขียวเดิมที่กรุงเทพมหานครเปนผูรับผิดชอบ
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คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจึงไดมีมติเห็นชอบในหลักการใหกรุงเทพมหานครเปนผูเดินรถสวนตอขยาย
รถไฟฟ าสายสี เขี ย ว ช ว งแบริ่ ง – สมุ ท รปราการ และช ว งหมอชิ ต – สะพานใหม – คู ค ต ทั้ งนี้ ในการเปลี่ ย น
ผูรับผิดชอบโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ และชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต จากเดิม
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย เปน กรุงเทพมหานคร จะตองมีการดําเนินการโอนทรัพยสินและหนี้สิน
ของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยใหกรุงเทพมหานคร ซึ่งการดําเนินการโอนทรัพยสินและหนี้สินจะทําให
กรุงเทพมหานครมีภาระคาใชจายเปนเงิน 51,785.37 ลานบาท (ประกอบดวย คางานโครงสรางพื้นฐาน วงเงินไมเกิน
44,429 ลานบาท และคาชดใชเงินคาจัดกรรมสิทธิ์และดอกเบี้ย และคาธรรมเนียมเงินกูของคางานโครงสรางพื้นฐานที่
สํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณเพื่อชําระไปแลว วงเงินไมเกิน 7,356.37 ลานบาท) ซึ่งสภากรุงเทพมหานคร
ไดออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกูเงินเพื่อใชในการรับโอนทรัพยสิน และหนี้สินของโครงการรถไฟฟาสาย
สีเขียวฯ จํานวน 51,785.37 ลานบาท เรียบรอยแลว ดังนั้น ในครั้งนี้กรุงเทพมหานครจึงไดเสนอขอความเห็นชอบตอ
คณะรัฐ มนตรีในการกู เงินจํ านวนดังกลาวต อจากกระทรวงการคลังเพื่อใชในการรับ โอนทรัพยสิน และหนี้สินของ
โครงการรถไฟฟาสายสีเขียวฯ
2. การที่กรุงเทพมหานครจะขอกูเงินตอจากกระทรวงการคลังเพื่อใชในการรับโอนทรัพยสิน และ
หนี้ สิ น ของโครงการรถไฟฟ าสายสี เขี ย ว ช ว งหมอชิ ต – สะพานใหม – คูคต และชวงแบริ่ง – สมุ ทรปราการ นั้ น
กรุงเทพมหานครสามารถดําเนิ น การได โดยการออกเป น ขอบัญ ญั ติ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนไปตามนัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 97
และมาตรา 99 ที่บัญญัติใหขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร (ซึ่งรวมถึงการกูเงิน) จะตราขึ้นไดโดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สภากรุงเทพมหานครไดออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกูเงินเพื่อใชในการรับ
โอนทรัพยสิน และหนี้สินของโครงการรถไฟฟาสายสีเขียวฯ ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใชบังคับแลว
ตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม 2561
12. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยายศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 พื้นที่โซน C ของบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็ นชอบในหลักการโครงการพัฒ นาพื้ น ที่สวนขยายศูนย ราชการเฉลิมพระเกีย รติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 พื้ น ที่ โซน C ของบริษัท ธนารักษพัฒ นาสิน ทรัพย จํากัด (ธพส.) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สําหรับกรอบวงเงินลงทุนรวม 30,000 ลานบาท ใหกระทรวงการคลังรับไปพิจารณาแหลงเงินทุนและวิธีการระดมทุน
ที่เหมาะสม รวมทั้งเปรียบเทียบขอดีขอเสียของแตละวิธีการใหชัดเจน โดยคํานึงถึงตนทุนทางการเงิน ความเหมาะสม
คุมคา ภาระงบประมาณหรือภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกอนเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
2. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สํานักงบประมาณ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม และสํานักงานศาลปกครองไปพิจารณาดําเนินการดวย
13. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําโครงการพัฒนาที่อยูอาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุมัติการจัดทําโครงการพัฒนาที่อยูอาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1 จํานวน 12 โครงการ รวม 3,365
หนวย วงเงินลงทุนรวม จํานวน 2,612.883 ลานบาท ตามที่กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(พม.) เสนอ แบงเปน (1) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคม (10 โครงการ จํานวน 3,094 หนวย) วงเงิน
รวม 2,231.392 ลานบาท (2) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงพาณิชย (2 โครงการ จํานวน 271 หนวย)
วงเงินรวม 381.491 ลานบาท
สําหรับการจัดหาและการค้ําประกันเงินกูภายในประเทศและการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลให
เป น ไปตามความเห็ น กระทรวงการคลั ง (หนั งสื อ กระทรวงการคลั ง ด ว นที่ สุ ด ที่ กค 0907/18444 ลงวั น ที่ 16
พฤศจิกายน 2561) และสํ านั กงบประมาณ (หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0723/17822 ลงวัน ที่ 12 กันยายน
2561)
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2. ให พม. (การเคหะแห งชาติ ) รับ ความเห็ น ของกระทรวงการคลั ง (หนั งสื อกระทรวงการคลั ง
ดวนที่สุด ที่ กค 0907/18444 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561) และคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคม
แห งชาติ (หนั งสือสํ านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ดวนมาก ที่ นร 1101/3629
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561) ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
โครงการพั ฒ นาที่ อยู อาศั ย ชุ ดที่ 2 ระยะที่ 1 เป น โครงการเสริมสรางความเสมอภาค ลดความ
เหลื่ อมล้ํ า สร า งโอกาส การเข า ถึ งสวั ส ดิ ก ารสั งคมดานที่ อ ยูอ าศัย เพื่ อให ป ระชาชนผู มีร ายได น อ ยถึงปานกลาง
[แบงเปน 2 กลุม (1) กลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีรายไดประมาณ 26,101 – 38,300 บาท/เดือน/ครัวเรือน
และ (2) กลุมภูมิภาค มีรายไดประมาณ 15,101 – 22,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน] และรายไดปานกลางคอนขางสูง
[แบงเปน 2 กลุม (1) กลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีรายไดประมาณ 59,701 บาทขึ้นไป/เดือน/ครัวเรือน และ
(2) กลุ มภู มิภาค มีรายได ประมาณ 34,701 บาทขึ้น ไป/เดือน/ครัวเรือน] มีที่อยู อาศัย ที่ไดมาตรฐาน พรอมระบบ
สาธารณู ป โภค โดยโครงการดังกลาวจะจัด สรางที่พักอาศัย ในรูป แบบ ได แก บ านเดี่ ย ว บ านแฝด บานแถว และ
ทาวนโฮม จํานวน 2 ชั้น ในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการการเคหะแหงชาติในการประชุม
ครั้ ง ที่ 9/2560 เมื่ อ วั น ที่ 25 กั น ยายน 2560 ได มี ม ติ เ ห็ น ชอบโครงการ รวมทั้ ง หมด 17 โครงการ และต อ มา
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (คณะกรรมการ สศช.) ไดมีมติเห็นชอบเพียง 12 โครงการ
รวม 3,365 หนวย วงเงินลงทุนรวม 2,612.883 ลานบาท ประกอบดวย
โครงการ
รายละเอียด
1. โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน เชิงสังคม จํานวน 10 โครงการ รวม 3,094 หนวย โดยกอสรางบนที่ดินของ
กคช. ทั้งหมด ราคาขายตอหนวยประมาณ 650,000 – 850,000 บาท
(1) โครงการฯ เชิงสังคม จ.ฉะเชิงเทรา
ที่ตั้ง : จัดสรางบนที่ดิน 31.80 ไร
(แปลงยาว)
รูปแบบการกอสรางอาคาร : บานแฝด 2 ชั้น จํานวน 362 หนวย
(2) โครงการฯ เชิงสังคม จ.สุพรรณบุรี (อู ที่ตั้ง : จัดสรางบนที่ดิน 25.48 ไร
ยา 1)
รูปแบบการกอสรางอาคาร : บานแฝด 2 ชั้น จํานวน 186 หนวย และ
กอสรางเปนบานแถว 2 ชัน้ จํานวน 136 หนวย
(3) โครงการฯ เชิงสังคม จ.นครนายก
ที่ตั้ง : จัดสรางบนที่ดิน 49.32 ไร
(พรหมณี 1)
รูปแบบการกอสรางอาคาร : บานแฝด 2 ชั้น จํานวน 498 หนวย
(4) โครงการฯ เชิงสังคม จ.เพชรบุรี (โพไร ที่ตั้ง : จัดสรางบนที่ดิน 38.83 ไร
หวาน)
รูปแบบการกอสรางอาคาร : บานเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 328 หนวย
(โครงการที่ไดรับยกเวนไมตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม)
(5) โครงการฯ เชิงสังคม จ.ลพบุรี (พัฒนา ที่ตั้ง : จัดสรางบนที่ดิน 16.67 ไร
นิคม 2)
รูปแบบการกอสรางอาคาร : บานเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 188 หนวย
(6) โครงการฯ เชิงสังคม จ.สิงหบุรี (บาง ที่ตั้ง : จัดสรางบนที่ดิน 22.72 ไร
กระบือ)
รูปแบบการกอสรางอาคาร : บานแฝด 2 ชั้น จํานวน 224 หนวย
(7) โครงการฯ เชิงสังคม จ.ศรีสะเกษ ระยะ ที่ตั้ง : จัดสรางบนที่ดิน 27.97 ไร
ที่ 4 สวนที่ 2
รูปแบบการกอสรางอาคาร : บานเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 120 หนวย และบาน
แฝด 2 ชั้น จํานวน 208 หนวย
(8) โครงการฯ เชิงสังคม จ.สกลนคร (สวาง ที่ตั้ง : จัดสรางบนที่ดิน 29.45 ไร
แดนดิน)
รูปแบบการกอสรางอาคาร : บานแฝด 2 ชั้น จํานวน 278 หนวย
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(9) โครงการฯ เชิงสังคม จ.ชุมพร

ที่ตั้ง : จัดสรางบนที่ดิน 31.26 ไร
รูปแบบการกอสรางอาคาร : บานเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 338 หนวย
(โครงการที่ไดรับยกเวนไมตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม)
(10) โครงการฯ เชิงสังคม จ.ปตตานี
ที่ตั้ง : จัดสรางบนที่ดิน 22.00 ไร
รูปแบบการกอสรางอาคาร : บานเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 228 หนวย
(โครงการที่ไดรับยกเวนไมตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม)
2. โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน เชิงพาณิชย จํานวน 2 โครงการ รวม 271 หนวย โดยกอสรางบนที่ดินของ
กคช. ทั้งหมด ราคาขายตอหนวย ประมาณ 1.8 – 2.2 ลานบาท
(1) โครงการฯ เชิงพาณิชย จ.สมุทร
ที่ตั้ง : จัดสรางบนที่ดิน 19.58 ไร
ปราการ (บางพลี) ทาวนโฮม 3
รูปแบบการกอสรางอาคาร : ทาวนโฮม 2 ชั้น จํานวน 184 หนวย
(2) โครงการฯ เชิงพาณิชย จ.ศรีสะเกษ
ที่ตั้ง : จัดสรางบนที่ดิน 14.27 ไร
ระยะที่ 4 สวนที่ 1
รูปแบบการกอสรางอาคาร : บานเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 87 หนวย
14. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําโครงการอาคารเชาสําหรับผูมีรายไดนอย ป 2559 ระยะที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี
(โพไรหวาน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการการจัดทําโครงการอาคารเชาสําหรับผูมีรายไดนอย ป 2559 ระยะ
ที่ 2 โครงการอาคารเชา จังหวัดเพชรบุรี (โพไรหวาน) รวม 246 หนวย วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 115,649,000 บาท
ตามที่กระทรวงการพั ฒ นาสังคมและความมั่ นคงของมนุ ษย (พม.) เสนอ โดยเบิ กจายจากเงิน อุดหนุน จากรัฐบาล
จํ า นวน 107,010,000 บาท และเงิ น กู ภ ายในประเทศ จํ า นวน 8,639,000 บาท สํ า หรั บ การดํ า เนิ น การใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให การเคหะแห งชาติ (กคช.) ปรับแผนการปฏิบั ติ งานและแผนการใช จายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปดําเนิน การกอนในลําดับแรก สวนที่เหลือใหการเคหะแห งชาติจัดทําแผนการ
ปฏิ บัติ งานและแผนการใชจายงบประมาณ เพื่ อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามความจําเปนและเหมาะสมตามขั้นตอนตอไป โดยควบคุมตนทุนคากอสรางใหเปนไปอยางประหยัดและอยูใน
เกณฑที่เหมาะสม ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ สําหรับการจัดหาและการค้ําประกันเงินกู จํานวน 8,639,000
บาท ให พม. ดําเนินการตามความความเห็นของกระทรวงการคลัง
สาระสําคัญของเรื่อง
พม. รายงานวา กคช. ไดจั ดทํารายงานการวิเคราะห ผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการอาคารเช า
สําหรับผูมีรายไดนอย จังหวัดเพชรบุรี (โพไรหวาน) เรียบรอยแลว โดยโครงการดังกลาวจัดสรางบนที่ดินประมาณ
5.39 ไร (บนที่ดินของ กคช.) รูปแบบการกอสรางเปนอาคารพักอาศัยรวม สูง 4 ชั้น หองพักขนาด 28 ตารางเมตร
รวมจํานวน 246 หนวย ซึ่งอาคารพักอาศัยดังกลาวออกแบบตามหลักการ Universal Design โดยจะคิดคาเชาสุทธิไม
เกิน 1,700 บาท/เดือน
15. เรื่อง พื้นที่เปาหมายและกรอบมาตรการแกไขปญหาการอยูอาศัยและทํากินในพื้นที่ปาไม (ทุกประเภท)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการพื้ นที่เปาหมายและกรอบมาตรการแกไขปญหาการอยูอาศัยและทํากินใน
พื้ น ที่ ป าไม (ทุ กประเภท) ตามนั ย มติ คณะกรรมการนโยบายที่ ดิน แห งชาติ (คทช.) ครั้ งที่ 2/2561 เมื่ อวั น ที่ 18
มิถุนายน 2561 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และสํานักงบประมาณไปดําเนินการตอไปดวย ทั้งนี้ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของตาม
ขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดวย
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2. ในการดําเนิ นการตามกรอบมาตรการฯ ให กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ
หนวยงานที่เกี่ยวของชี้แจงใหราษฎรกลุมเปาหมายทราบเกี่ยวกับเจตนารมณ หลักเกณฑ และเงื่อนไขในการจัดสรร
ที่ดินของแตละกลุมพื้นที่ใหถูกตองและชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการปฏิบัติตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
และสิทธิของผูไดรับจัดสรรที่ดิน
3. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณากําหนด
มาตรการในการปองกันและแกไขการบุกรุกพื้นที่ปาใหชัดเจนและดําเนินการอยางจริงจังเพื่อไมใหมีการบุกรุกพื้นที่ปา
เพิ่มเติมอีก
สาระสําคัญของเรื่อง
พื้นที่เปาหมายและกรอบมาตรการแกไขปญหาการอยูอาศัยและทํากินในพื้นที่ปาไม (ทุกประเภท)
เพื่อแกไขปญหาในพื้นที่ที่ยังไมไดนํามาดําเนินการจัดที่ดินทํากินฯ เฉพาะในสวนที่อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาที่ มี อ ยู ก อ นแล ว ให ค รอบคลุ ม ป ญ หาทั้ ง หมดตามมติ
คณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห งชาติ ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 2/2561 ซึ่ งกรอบมาตรการฯ จํ าแนกเป น 5 กลุ ม
สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
พื้นที่เปาหมาย
ปาสงวนแหงชาติ
กลุมที่ 1
ชุมชนในเขตปาสงวนแหงชาติ
ที่อยูในพื้นที่ลุมน้ํา ชั้นที่ 3-5 กอน มติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2541
กลุมที่ 2 ชุมชนในเขตปาสงวนแหงชาติ
ที่อยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 3-5 หลังมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2541 และ
ตองปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.)
ที่ 66/2567 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557
กลุมที่ 3
(1) ชุมชนในเขตปาสงวน
แหงชาติที่อยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่
1-2 กอนมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
(2) ชุมชนในเขตปาสงวน
แหงชาติที่อยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่
1-2 หลังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2541 และตองปฏิบัติตาม
คําสั่ง คสช. ที่ 66/2557
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557
ปาอนุรักษ
กลุมที่ 4
ชุมชนที่อยูในเขตปาอนุรักษ
ทั้ง กอนและหลังมติคณะรัฐมนตรี

กรอบมาตรการแกไขปญหา
อนุญาตใหเขาใชประโยชน อยูอาศัย/ทํากิน แบบแปลงรวม (ใหสิทธิทํากิน
มิใหเอกสารสิทธิ)

อนุญาตใหเขาใชประโยชน อยูอาศัย/ทํากิน แบบแปลงรวม (ใหสิทธิทํากิน
มิใหเอกสารสิทธิ) โดยอยูภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดรวมกันใน
ลักษณะที่เกื้อกูลตอการอนุรักษ เชน ใหปลูกปาเพื่อเศรษฐกิจไมนอยกวา
รอยละ 50 ของพื้นที่ และอื่น ๆ ควบคูไปกับใหใชประโยชนอยูอาศัยและ
ทํากิน

กําหนดใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําพืน้ ที่โครงการเพื่อควบคุมการใช
ทรัพยากรและที่ดินและดําเนินการจัดระเบียบการใชที่ดินอยูอาศัย/ทํากิน
เปนหลักแหลงอยางเหมาะสม (ออกแบบรูปแบบในการอยูอาศัยรวมกับ
ชุมชนและราษฎร) เชน ฟนฟูสภาพปาแบบมีสวนรวม สงเสริมราษฎร
ปลูกปา 3 อยาง รอยละ 20 ของพื้นที่
ถือเปนพื้นที่ที่ตองทําการฟนฟูสภาพปา ราษฎรในพื้นที่นี้ถือวาบุกรุกใหม
และตองดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยกรมปาไมมอบหมายเจาหนาที่ประจํา
พื้นที่และดําเนินการฟนฟูสภาพปารวมกับราษฎร สวนราษฎรที่เคยใชที่ดิน
ดังกลาวและประสงคจะเขารวมดําเนินการ จะจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกับ
กรมปาไมโดยมีหนาที่ดูแลบํารุงรักษาปาและจะขอรับผลผลิตจากไมที่
ปลูกและใชประโยชนที่ดินในระหวางแถวของตนไมได
ชุมชนที่จะไดรับการพิจารณาตองเปนชุมชนที่อาศัยอยูเดิม มีการกําหนด
ขอบเขตพื้นที่ทํากินเปนที่ยอมรับรวมกันและใหสิทธิทํากินมิใหเอกสารสิทธิ
แนวทางที่ดําเนินการ คือ 1) การสํารวจการครอบครองที่ดินและ
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เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541

2) การตรวจสอบและการบริหารจัดการพื้นที่โดยจัดระเบียบพื้นที่กรณี
สํารวจแลวเปนพื้นที่ลอแหลมคุกคามตอระบบนิเวศ นอกนั้นใหพิจารณา
ตามความจําเปนเพื่อการดํารงชีพโดยสงขอมูลใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ปา และพันธุพืช พิจารณาอนุญาตตามกฎหมาย

ปาชายเลน
กลุมที่ 5 ชุมชนในพื้นที่ปาชายเลน
ดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบการครอบครองพื้นที่ จัดทําขอมูลจําแนกตาม
- พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และ
รูปแบบการใชประโยชน จัดทําแผนการบริหารจัดการและโครงการเพื่อการ
พื้นที่เกษตรกรรม
อนุญาต จากนั้นจะเสนอขอยกเวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อใหสามารถใช
- พื้นที่เมืองและสิ่งกอสราง
ประโยชนพื้นที่ปาชายเลนได และใหกรมทรัพยากรทางทะเลฯ ดําเนินการ
ถาวรใหกับราษฎรที่ครอบครองมากอน อนุญาตตามกฎหมายใชพื้นที่ตอไป
คําสั่ง คสช. ที่ 66/2557 ราษฎรที่
คุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑ
คทช. และไมรวมราษฎรที่อยูในพื้นที่
ทวงคืนผืนปาที่คดียังไมสิ้นสุด
ทั้งนี้ ในการดําเนินการตามกรอบมาตรการดังกลาวแตละหนวยงานที่เกี่ยวของจะดําเนินการใหเปนไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย โดยผูมีอํานาจตามที่กฎหมายบทบัญญัติจะอนุญาตการเขาใชประโยชนหรือการดําเนินการใน
กลุมพื้นที่เปาหมายตาง ๆ ขางตนตอไป
16. เรื่อง ผลการประชุมสมัชชาความรวมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ 6 และการจัดกิจกรรมวันดินโลก
ป 2561
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. รั บ ทราบผลการประชุ ม สมั ช ชาความร ว มมื อ ทรั พ ยากรดิ น โลก (Global Soil Partnership
Plenary Assembly : GSP PA) ครั้งที่ 6
2. เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยดินแหงภูมิภาคเอเชีย (Center of
Excellence for Soil Research in Asia : CESRA) และรางวัลวันดินโลก (World Soil Day Award)
สําหรับคาใชจายในการดําเนินการทั้ง 2 กิจกรรม ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมพัฒนาที่ดิน)
ใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปที่ตั้งรองรับไวในโอกาสแรก หากไมเพียงพอใหปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณหรือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายตามความจําเปนและเหมาะสมตามขั้นตอน
ตอไป สําหรับคาใชจายในปตอ ๆ ไป ใหจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ และเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําป ตามนัยมาตรา 25 ของพระราชบัญญั ติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามขั้นตอน
ตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณรายงานวา
1. การประชุม GSP PA ครั้งที่ 6 และการประชุมที่เกี่ยวของ
1.1 การประชุม GSP PA ครั้งที่ 6
กระทรวงเกษตรและสหกรณมอบหมายใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายเลิศวิโรจน
โกวัฒนะ) เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมประชุม GSP PA ครั้งที่ 6 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่
11 – 13 มิถุนายน 2561 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการและประเทศสมาชิกกลุม
ความรวมมือดานดินแหงเอเชีย (Asian Soil Partnership : ASP) ซึ่งการประชุมดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
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การประชุม GSP PA ครั้งที่ 6

มติที่ประชุม
1. เห็ น ชอบการจั ด ตั้ ง รางวั ล วั น ดิ น โลก หรื อ World Soil Day Award ตามที่
ประเทศไทยเสนอ เพื่อมอบรางวัลใหแกบุคคล องคกร และประเทศที่มีผลงานและ
กิ จ กรรมเป น ที่ ป ระจัก ษ ในการส งเสริม และการสรางความตระหนั ก รูในด า นการ
จัดการทรัพยากรดินเพื่อความมั่นคงทางอาหารของโลกอยางยั่งยืน โดยผานทางการ
จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม ของทุกป โดยประเทศไทยจะเปนเจาภาพ
ร ว มกั บ องค ก ารอาหารและเกษตรแห งสหประชาชาติ (Food and Agriculture
Organization : FAO) ซึ่งรางวัลวันดินโลกดังกลาวมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้
1.1 ชื่อรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award
1.2 วัตถุประสงค
1) เพื่ อเปน การนอมรําลึกถึงพระมหากรุณ าธิคุณ และเพื่ อถวายสดุดี พระ
เกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรง
ศึกษาคนควาวิธีการจัดการปญหาทรัพยากรดินอยางยั่งยืน นํามาซึ่งความเปนอยูที่ดี
ของเกษตรกร และประชาชน ตอบสนองต อเป าหมายการพั ฒ นาอยางยั่ งยื น ของ
สหประชาชาติในเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอม ความั่นคงอาหารและการขจัดความอด
อยากหิวโหย
2) กระตุนใหทั่วโลกมีกิจกรรมดานการจัดการดินอยางยั่งยืนเพื่อนําไปสูความ
มั่นคงอาหารและการขจัดความอดอยากหิวโหย ตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องคการสหประชาชาติ ผานทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลกของทุกป
3) เสริมสรางใหบุคคล หนวยงาน องคกรหรือประเทศมีความรู
ความเขาใจ สรางจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรดินและการจัดการดิน
เพื่อความมั่นคงอาหารอยางยั่งยืน
1.3 รางวัล : สนับสนุนโดยประเทศไทย ประกอบดวย เหรียญรางวัล
เงินสด (15,000 ดอลลารสหรัฐ) และคาใชจายในการเดินทางมารับรางวัลที่ประเทศ
ไทย
1.4 กรรมการตัด สิน : ประกอบดว ย ประธานกลุม สมัช ชาความรว มมือดิ น 9
ภูมิภาค ผูแทนสหภาพวิทยาศาสตรทางดินนานาชาติ และผูแทนคณะกรรมการดาน
วิทยาศาสตรของกลุมสมัชชาดินโลก
1.5 เกณฑ ก ารตั ด สิ น : ประกอบด ว ย 6 ด าน ได แ ก 1) ด า นการจั ด กิ จ กรรม
2) ดานการสรางความตระหนัก 3) ด านความพึ งพอใจของผูรวมงาน 4) ดานการ
เผยแพรกิจกรรม 5) ดานการสรางการรับรูในสื่อดิจิทัล และ 6) ดานการมีสวนรวม
ของภาคสวนตาง ๆ
2. เห็นชอบการริเริ่มการจัดตั้งศูนย CESRA ในประเทศไทย โดยกรมพัฒนาที่ดิน
เป นหน วยงานรับ ผิดชอบในการดํ าเนิน กิจกรรมดั งกลาว โดยศู นย CESPA จะเป น
ศู น ย ก ลางข อ มู ล การวิ จั ย และนวั ต กรรมด า นทรั พ ยากรดิ น ของภู มิ ภ าคเอเชี ย
สนับสนุนการดําเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดการดินอยางยั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย
(Voluntary Guidelines on Sustainable Soil Management : VGSSM) นํ าไปสู
การบรรลุผลสําเร็จตามกฎบัตรดินโลก (World Soil Charter) ที่กําหนดโย FAO ซึ่ง
การจัดตั้งศูนย CESRA ดังกลาวมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้
2.1 วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนศูนยกลางขอมูล การวิจัย และนวัตกรรมดานทรัพยากรดินของ
ภูมิภาคเอเชีย
2) เพื่ อ ส ง เสริ ม งานวิ จั ย ด า นทรั พ ยากรดิ น หลากหลายสาขา และสร า ง
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เครือขายศูนยวิจัยดานการบริหารจัดการทรัพยากรดินในภูมิภาคเอเชีย
3) เพื่อเปนศูนยกลางเครือขายความรวมมือของนักวิจัยดานทรัพยากรดินของ
ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย
4) เพื่ อ เป น เวที แ ลกเปลี่ ย นองค ค วามรู ประสบการณ และข อ มู ล ด า น
ทรัพยากรของนักวิทยาศาสตรดินในภูมิภาคเอเชีย ที่สนับสนุนการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลทรัพยากรดินแหงเอเชียใหสามารถเชื่อมโยงกับระบบขอมูลทรัพยากรดิน
โลก5) เพื่ อสนับ สนุนการดําเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดการดิน อยางยั่ งยืน ของ
ภูมิภาคเอเชีย นําไปสูการบรรลุผลสําเร็จตามกฎบัตรดินโลกที่กําหนดโดย FAO
2.2 โครงสรางการดําเนินงานของศูนย CESRA แบงออกเปน 2 สวน ไดแก
1) สวนงานขอมูลทรัพยากรดินและการฝกอบรม มีเปาหมายและพันธกิจใน
การพัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรดินแหงเอเชียที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
2) กิ จ กรรมส ว นงานวิ จั ย และพั ฒ นาด านทรั พ ยากรดิ น มี เป า หมายและ
พันธกิจในการสงเสริมงานวิจัยดิน และศึกษาวิธีการในการจัดการดินอยางยั่งยืนใน
ภูมิภาคเอเชีย
2.3 ประโยชนท่ปี ระเทศไทยไดรับ
1) เปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูลดิน และความรวมมือดานงานวิจัย
ดินของภูมิภาคเอเชีย
2) มีเครือขายที่เขมแข็งในการประสานความรวมมือในระดับประเทศและ
ภูมิภาคเอเชีย
3) มี ข อ มู ล ที่ ช ว ยสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบายที่ ถู ก ต อ งและเป น
มาตรฐาน ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก
4) เพิ่ มองคความรูดานการใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการดิ น
อยางยั่งยืน
5) ลดความซ้ํ าซอ นในการดํ าเนิ น งานวิจั ย หรือ ความรว มมื อ ต าง ๆ ด าน
ทรัพยากรดิน
6) เพิ่มความเปนไปไดในการแสวงหาเงินทุนเพื่อดําเนินงานดานการจัดการ
ดินอยางยั่งยืนทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาคเอเชีย
1.2 การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
การหารื อ กั บ ผู อํ า นวยการ ผูอํานวยการใหญ FAO กลาวขอบคุณ ประเทศไทยที่สนับสนุน การดําเนินงานของ
ใหญ FAO
GSP และไทยมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานดานดินในระดับสากล และยินดีให
การสนั บ สนุ น การมอบรางวั ล วั น ดิ น โลก ในทุ ก วั น ที่ 5 ธั น วาคม ของทุ ก ป โดย
มอบหมายให ฝ า ยเลขานุ ก ารสมั ช ชาความร ว มมื อ ดิ น โลก (GSP Secretariat)
ดําเนินการคัดเลือกและจัดทําหลักเกณฑตามมาตรฐานของสหประชาชาติ
การหารื อ กั บ ผู อํ า นวยการ ผูแทนไทยไดหารือกับผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรดินและน้ําของ FAO เพื่อหา
สํา นั กงานทรั พ ยากรดิ น และ แนวทางการจัดทํ าโครงการประเมิ นความเสื่อมโทรมของดินและการขยายผลการ
จัดการที่ ดิน อย างยั่ งยืน ซึ่งเป น โครงการความรวมมื อระหวาง FAO และกระทรวง
น้ําของ FAO
เกษตรและสหกรณ (กรมพัฒนาที่ดิน) ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
สิ่งแวดลอมโลก (Global Environment Facility : GEF) โดยจะบู รณาการการทํ า
เกษตรกรรมยั่งยืนภายใตโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” และการจัดการทรัพยากรดิน
อยางยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารภายใตกรอบและแนวทางการทํางานของ GSP
2. การจัดกิจกรรมวันดินโลกป 2561 มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
วัตถุประสงค
1. เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดําริดานการจัดการดิน
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อยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนทําใหทั่วโลกประจักษถึงพระ
อัจฉริยภาพ เปนที่มาของการประกาศใหวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกป ซึ่งเปนวันคลาย
วันพระราชสมภพเปนวันดินโลก

แผนการดําเนินงาน

2. เพื่อกระตุนใหทุกภาคสวนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรดิน และ
ดําเนินการอนุรักษ ฟนฟู ใหเกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืน นําไปสูความมั่นคงทาง
อาหารและการขจัดความหัวโหย
กระทรวงเกษตรและสหกรณจะจัดใหมีกิจกรรมตลอดทั้งป ครอบคลุมกลุมเปาหมาย
ทุ ก ภาคส ว น ได แ ก นั ก วิ ช าการ ข าราชการ สถาบั น การศึ ก ษา ภาคเอกชน และ
องคการระหวางประเทศ โดยมีกิจกรรมหลักไดแก การมอบรางวัล World Soil Day
Award การจัดตั้งศูนย CESRA การจัดกิจกรรมรณรงคเพื่อการจัดการดินอยางยั่งยืน
เปนตน

3. การดํ าเนิ น กิจ กรรมวั น ดิน โลก การจั ดตั้งรางวัล วัน ดิ น โลกและศูน ย CESRA จะชว ยสนั บ สนุน
บทบาทนํ า ของประเทศไทยในการบรรลุ เป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ค.ศ. 2030 ขององค ก ารสหประชาชาติ
โดยเฉพาะเปาหมายการพัฒนาที่ 2 การขจัดความอดอยากหิวโหย เปาหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และเปาหมายที่ 15 การปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน รวมทั้ง
เชื่อมโยงไปสูการบรรลุผลในเปาหมายและเปาประสงคอื่น ๆ
ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยดินแหงภูมิภาคเอเชียเปนการจัดตั้งหนวยงานภายใต
ความรับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ มิไดเปนการขอจัดตั้งหนวยงานขึ้นใหม และ
การจัดตั้งรางวัลวันดินโลกเปนการดําเนินการตามผลการประชุมสมัชชาความรวมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ 6 ที่ให
ประเทศไทยเปนเจาภาพรวมกับองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติในการดําเนินการจัดงานวันดินโลกทุกป
ซึ่งการดําเนินการทั้ง 2 กิจกรรมในป 2561 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปรองรับ
ไวแลว
17. เรื่อง นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ
ดังนี้
1. อนุมัติแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
(แผนฯ 20 ป) สําหรับการประกาศใชเปนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 5 โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัด
จากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2579 หรือจนกวาจะมีการแกไขปรับปรุงนโยบายและ
แผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. เห็นชอบรางแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
(แผนฯ 5 ป ) โดยให มี ผ ลใช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ถั ด จากวั น ที่ น โยบายและแผนระดั บ ชาติ ว า ด ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3. มอบหมายสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการประกาศใช
นโยบายและแผนระดับ ชาติว าดวยการพั ฒ นาดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสั งคม (แผนฯ 20 ป ) โดยทํ าเปน ประกาศ
พระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
4. มอบหมายใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคกรอิสระ และหนวยงานอื่นของรัฐ
รวมทั้งคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับกิจการใด ๆ ที่ใชประโยชนจากดิจิทัลทุกหนวยดําเนินการตามนโยบาย
และแผนระดับ ชาติ วาดวยการพัฒ นาดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (แผนฯ 20 ป) รวมทั้งนําแผนฯ 5 ป ไปเป น
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แนวทางในการจัดทําแผนงานโครงการรองรับ และใหสํานักงบประมาณ (สงป.) ตั้งงบประมาณใหหนวยงานของรัฐให
สอดคลองเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 21
5. มอบหมายให สงป. นําแผนฯ 20 ป และแผนฯ 5 ป ไปเปนกรอบในการกําหนดยุทธศาสตรการ
จัดสรรงบประมาณ และกรอบการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการในแตละปงบประมาณและมอบหมายให
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดตัวชี้วัดของหนวยงานของรัฐใหสอดคลอง พรอมทั้งใหสํานักงาน ก.พ. ดําเนินการในการวาง
แผนการสรางและพัฒนากําลังคนดิจิทัลของรัฐใหสอดคลองกับความตองการตามบริบทการพัฒนาของประเทศ โดยให
สํานั กงานคณะกรรมการดิ จิทัล เพื่ อเศรษฐกิจ และสั งคมแห งชาติ (สดช.) กํ าหนดรายละเอี ย ดกลไกสนั บ สนุ น การ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานรองรับ
6. ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เฉพาะในสวนที่ใหกระทรวง กรม
รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะ 3 ป ของหนวยงาน และมอบหมายใหหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ดําเนินการตามภารกิจที่กําหนดนําแผนฯ 20
ป และแผนฯ 5 ป จัดทําหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการ หรือแผนงานของหนวยงานที่มีอยูใหสอดคลอง โดยมุงเนนการ
ทํ างานในลั ก ษณะบู ร ณาการร ว มกั บ ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และสงให สดช. สํ าหรับ นํ า เสนอ
คณะกรรมการเฉพาะดานตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
มาตรา 22 ตอไป
และให ดศ. รับความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
ตางประเทศ
18. เรื่อง การพิจารณาเปดโอกาสใหแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามเขามาทํางานตาม MOU เพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการใหปรับปรุงบันทึกขอตกลงดานการจางงานระหวางรัฐบาล
แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เพื่อเปดโอกาสให
แรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามเขามาทํางานตามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานแรงงานระหวางรัฐบาล
แห งราชอาณาจั ก รไทย กั บ รัฐ บาลแห งสาธารณรัฐ สังคมนิ ย มเวีย ดนามเพิ่ มเติม โดยให แรงงานต างดาวสัญ ชาติ
เวีย ดนามที่นําเขาตามรางบัน ทึ กความเข าใจดังกลาวสามารถทํางานรับ ใชในบ านและงานกรรมกรในทุ กประเภท
กิจการไดเชนเดียวกับแรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให
รง. ดําเนินการเจรจากับฝายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเกี่ยวกับประเภทกิจการที่จะเปดโอกาสใหแรงงานตางดาว
สัญชาติ เวียดนามเขามาทํ างานเพิ่ มเติ ม ให ไดขอยุติที่ชัดเจน โดยคํานึ งถึงความสอดคลองกับ กฎหมายที่ เกี่ยวของ
ผลประโยชน และความมั่ นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพและวิชาชีพของคนไทย รวมถึ งความต องการ
แรงงานตางดาวที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ แลวนําเสนอบันทึกขอตกลงที่ปรับปรุงแลวตอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อีกครั้งหนึ่งกอนดําเนินการตอไป
ทั้งนี้ ให รง. และหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุ ตสาหกรรม สํ านั กขาวกรองแห งชาติ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
ตอไปดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
รง. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการใหปรับปรุงบันทึกขอตกลงดานการจาง
งานระหวางรัฐบาลแห งราชอาณาจักรไทยกับ รั ฐบาลแห งสาธารณรัฐสั งคมนิ ย มเวียดนามที่คณะรัฐมนตรีได มีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 เพื่อเปดโอกาสใหแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามเขามาทํางานรับใชในบาน
และงานกรรมกรในทุกประเภทกิจการไดเชนเดียวกับแรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายหลังจาก
ที่ไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงฯ และเปดใหมีการลงทะเบียนตามบันทึกขอตกลงดังกลาวพบวา มีแรงงานตางดาว
สัญชาติเวียดนามจํานวนนอยที่ประสงคจะเขาทํางานกรรมกรในกิจการกอสรางและประมงทะเลตามที่กําหนดไวใน
บันทึกขอตกลงฯ ประกอบกับปจจุบันยังมีแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามลักลอบทํางานประเภทอื่นซึ่งมิไดระบุไวใน
บันทึกขอตกลงดังกลาวดวย ดังนั้น เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานและสงเสริมใหมีการจางแรงงานตางดาว
ที่ถูกต องตามกฎหมาย รวมทั้ งยั งชวยสงเสริมภาพลักษณ ที่ดีของประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายการจัด การ
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ปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยดานแรงงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 จึงไดมีมติใหเพิ่มประเภทแรงงาน
ใหแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามที่นําเขาตามบันทึกความเขาใจฯ สามารถทํางานรับใชในบานและงานกรรมกรใน
ทุกประเภทกิจการเชนเดียวกับแรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา โดยครอบคลุม 25 กิจการ เชน
กิจการประมง กิจการเกษตรและปศุสัตว กิจการกอสราง กิจการตอเนื่องประมงทะเล กิจการตอเนื่องการเกษตร
กิจการตอเนื่องปศุสัตว เปนตน
19. เรื่อง ขออนุมัติลงนามบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงเกษตร ปาไมและการประมงแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต วาดวยความรวมมือดานการเกษตร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบและอนุมัติใหมีการลงนามในรางบันทึกความเขาใจระหวาง กษ. แหงราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงเกษตร ปาไมและการประมงแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตวาดวยความรวมมือดานการเกษตร
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณมอบหมายเปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ
(โดยจะมีการลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ ในระหวางการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการของรัฐมนตรีวา
การกระทรวงเกษตร ปาไมและการประมงแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)
ในกรณี ท่ีมีความจําเปน ตองแกไขปรับปรุงรางบันทึ กความเขาใจเพิ่ มเติมจากที่คณะรัฐมนตรีได มี
มติอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไวให กษ. สามารถดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมทั้ง
ชี้ แ จงเหตุ ผ ลและประโยชน ที่ ไ ด รั บ จากการปรั บ เปลี่ ย นดั ง กล า ว ตามหลั ก เกณ ฑ ข องมติ ค ณ ะรั ฐ มนตรี
เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2558 (เรื่ อ ง การจั ด ทํ า หนั ง สื อ สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศหรื อ
องคการระหวางประเทศ
สาระสําคัญของรางบันทึกความเขาใจฯ มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางและสนับสนุนการถายทอด
เทคโนโลยี ความรวมมือทางดานวิชาการและทางวิทยาศาสตรในสาขาการเกษตรระหวางผูเขารวมทั้งสองฝาย โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติตอความรวมมือในสาขาอื่น ๆ ซึ่งอาจมีการพิจารณาในอนาคต โดยคูภาคีกําหนดไดกําหนด
สาขาความรวมมืออยางกวาง ๆ ดังนี้
1. การพั ฒ นาด านการเกษตร ซึ่ งรวมถึ ง สั ต ว ประมง และพื ช การชลประทาน และ
การใชที่ดิน
2. การพัฒนาสหกรณการเกษตรและสถาบันเกษตรกร
3. การพั ฒ นาความร ว มมื อ ในด า นความมั่ น คงทางอาหารและความปลอดภั ย อาหาร
ซึ่งรวมถึงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรฐานอาหาร
4. การเสริมสรางความรวมมือและการประสานงานกับองคกรระหวางประเทศในภูมิภาค
และนานาชาติ
5. สาขาที่เกี่ยวของอื่น ๆ ที่ผูเขารวมทั้งสองฝายใหความสนใจและเห็นชอบรวมกัน
สําหรับรูปแบบความรวมมือจะดําเนินการในรูปแบบ ตางๆ ดังนี้ 1. การแลกเปลี่ยนนักวิชาการและ
นักวิจัย 2. การวิจัยรวมดานการเกษตร ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลดานวิชาการและวิทยาศาสตร 3. การฝกอบรม
ซึ่งรวมถึงหลักสูตร การสัมมนาและการศึกษาดูงาน และการฝกอบรมเฉพาะทางอื่น ๆ ที่จําเปนในเรื่องที่มีความสนใจ
รวมกัน 4. การพัฒนาดานการตลาด และการสงเสริมธุรกิจการเกษตรและความสัมพันธทางการคา 5. การสงเสริม
การติดตอระหวางหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของในสาขาเกษตร และ
6. รูปแบบความรวมมืออื่น ๆ ซึ่งผูเขารวมทั้งสองฝายเห็นชอบ
โดยมี การจั ด ตั้ งคณะทํ า งานรว มดานการเกษตร (Joint Agricultural Working Group : JAWG)
เพื่อดําเนินการตามเงื่อนไขของบันทึกความเขาใจฉบับนี้
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20. เรื่อง การจัดทํ าและลงนามรางบันทึ กความเข าใจวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงราชอาณาจักรไทยกับสภาวิจัยแหงชาติ แคนาดา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบและอนุมัติใหมีการลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหวาง วท. แหงราชอาณาจักรไทยกับสภาวิจัยแหงชาติ แคนาดา (National Research
Council Canada - NRC)
2. อนุ มั ติ ให ป ลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ห รื อ ผู ที่ ได รั บ มอบหมายเป น ผู ล งนาม
ในรางบันทึกความเขาใจฯ
ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ มี ค วามจํ าเป น ต อ งปรั บ ปรุ ง แก ไขร า งบั น ทึ ก ความเข า ใจดั งกล าวในส ว นที่ ไม ใช
สาระสําคัญและไมขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไว ให วท. สามารถดําเนินการได
โดยให นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมทั้ งชี้ แจงเหตุผ ลและประโยชน ที่ไทยไดรับ จากการปรับ เปลี่ย น
ดังกลาวดวย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่องการจัดทําหนังสือเกี่ยวกับความสัมพัน ธ
ระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ)
สาระสํ า คั ญ ของร า งบั น ทึ กค วาม เข า ใจ มี วั ต ถุ ป ระส งค เ พื่ อส ง เสริ ม และส นั บ ส นุ น
ความรวมมือใน การวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การใชงานวิจัยใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย การพัฒนา
กิจการรวมคาหรือหุ น สวนทางยุทธศาสตรด านเทคโนโลยีระหวางวิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดยอมของทั้ งสอง
ประเทศ และความรวมมือในสาขาอื่น ๆ
โดยมีสาขาความรวมมือ ไดแก 1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2. พลังงานหมุนเวียน
และพลังงานทางเลือก 3. เทคโนโลยีและการวิจัยเชิงอุตสาหกรรมดานระบบราง 4. การบําบัดโรคในมนุษยและ
อุปกรณทางการแพทย 5. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานวัสดุ (ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัสดุตาง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
เชน การพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อเก็บรักษาคุณภาพของอาหาร) 6. เทคโนโลยีชีวภาพ 7. มาตรฐานและการวัดทาง
วิทยาศาสตร (การสอบเทียบคามาตรฐาน เชน การวัดคาอุณหภูมิในกระบวนการผลิต ซึ่งจะตองใหไดคาอุณหภูมิ
ตามมาตรฐาน) 8. สาขาความรวมมืออื่น ๆ
สําหรับรูปแบบความรวมมือ ไดแก การวิจัยรวม การฝกอบรม การแลกเปลี่ยนขอมูลและบุคลากร
การเชื่อมโยงระหวางภาคสวนตาง ๆ รวมทั้งการพัฒนากิจการรวมคาหรือหุนสวนทางยุทธศาสตร โดยจะมีการระบุ
ประเด็นทรัพยสินทางป ญญาที่เกิดขึ้นจากโครงการความรวมมือไวในภาคผนวกดวย ทั้งนี้ ระยะเวลาการใชบั งคับ
บั น ทึ กความเข าใจฯ มี อายุ 5 ป นั บ จากวั น ที่ ล งนาม ซึ่งคู รว มความตกลงอาจขอแกไขหรือ ขยาย โดยตกลงเป น
ลายลักษณอักษรรวมกัน รวมทั้งอาจยุติบันทึกความเขาใจฯ ลงกอนได โดยแจงเปนลายลักษณอักษรแกอีกฝายหนึ่ง
ลวงหนา 90 วัน ทั้งนี้ การสิ้นสุดบันทึกความเขาใจฯ จะไมมีผลกระทบตอขอตกลงโครงการความรวมมือดานการวิจัย
ที่กําลังดําเนินการอยู
21. เรื่อง เอกสารที่จะมีการรับรองในระหวางการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 18
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ
ดังนี้
1. เห็ น ชอบร างปฏิ ญ ญาอู บุ ด (Ubud Declaration) และร างกรอบการกํ ากั บ ดู แลข อ มู ล ดิ จิ ทั ล
(Framework on Digital Data Governance) ที่ จ ะมี ก ารรั บ รอบในระหว า งการประชุ ม รั ฐ มนตรี อ าเซี ย นด า น
โทรคมนาคมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ASEAN Telecommunications and Information Technology
Ministers Meeting : TELMIN) ครั้ง 18
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายรวม
รับรองเอกสารดังกลาว
ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางปฏิญญาอูบุด และรางกรอบการกํากับดูแลขอมูลดิจิทัล
ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไวให ดศ. ดําเนินการไดโดยให
นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่ประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกลาวดวย
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สาระสําคัญของเรื่อง
ดศ. รายงานว า อิ น โดนี เซี ย กํ าหนดจะเป น เจ าภาพจัด การประชุม TELMIN ครั้ งที่ 18 และการ
ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN Telecommunications and
Information Technology Senior Officials Meeting: TELSOM) ครั้ ง ที่ 19 และการประชุ ม อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ระหวางวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2561 ณ เมืองอูบุด สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยในการประชุม TELMIN ครั้งที่ 18 จะมี
การรั บ รองเอกสารด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร จํานวน 2 ฉบั บ ได แก รางปฏิ ญ ญาอู บุ ด (Ubud
Declaration) และร า งกรอบการกํ า กั บ ดู แ ลข อ มู ล ดิ จิ ทั ล (Framework on Digital Data Governance) สรุ ป
สาระสําคัญได ดังนี้
1. รางปฏิญญาอูบุด เนนการตระหนักถึงประชาคมอาเซียนที่เติบโตโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลและ
กอใหเกิดประโยชนกับประชาชนอาเซียนในทุกมิติครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อมุงสูระบบนิเวศทาง
ดิจิทัลในอนาคตเพื่อความมั่งคั่งของอาเซียน ซึ่งจะครอบคลุมการปรับปรุงกฎระเบียบภายในประเทศสมาชิกอาเซียน
ใหมีความสอดคลองและสนับสนุนการรวมตัวดานดิจิทัลในภูมิภาคเพื่อเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐานทางดิจิทัล บริการ
ดิจิทัล เสริมสรางความรวมมือและการพัฒนาระหวางกันผานกรอบอาเซียน เชน การคุมครองขอมูลสวนบุคคล การ
จัดทํากรอบการกํากับดูแลขอมูลดิจิทัล การพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรม
การพั ฒ นาคุณ สมบั ติและทั กษะวิช าชีพด านไอซีที รวมถึงการส งเสริมความรว มมือด านความมั่น คงปลอดภั ย ทาง
สารสนเทศในอาเซียนใหเพิ่มมากขึ้น
2. รางกรอบการกํากับดูแลขอมูลดิจิทัล เพื่อกําหนดแนวทาง หลักการ และขอริเริ่มเพื่อใหประเทศ
สมาชิกอาเซียนสามารถนําไปกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลขอมูลดิจิทัล และเอื้อตอการเติบโตของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ประกอบดวย 4 กลยุทธหลัก คือ (1) วงจรชีวิตขอมูลและระบบนิเวศ ซึ่งประกอบดวยหลักการคุณภาพและ
ความสมบู รณ ของขอมูล การใช และการเขาถึ งขอมูล ความมั่น คงปลอดภั ย (2) การไหลเวีย นขอมูล ข ามพรมแดน
ประกอบดวย หลักการขอมูลขามพรมแดน และวิธีการของการไหลเวียนขอมูลในอาเซียน (3) การเปลี่ยนแปลงดิจิทัล
และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม ประกอบดวย หลักการพัฒนาศักยภาพ และการมีเวทีหารือของอาเซียนในเรื่องนวัตกรรม
ดิจิทัล และ (4) กฎหมายและกฎระเบียบ ประกอบดวย หลักการกฎระเบียบ การคุมครองขอมูลและความเปนสวน
บุคคล ความรับผิดชอบ การนําแนวปฏิบัติที่ดีมาใช
ทั้งนี้ กรอบการกํากับดูแลขอมูลดิจิทัลจะไมมีผลผูกพันและไมกอใหเกิดสิทธิหรือพันธกรณีภายใต
กฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหวางประเทศแตอยางใด (ตามขอ 34 ของเอกสารฯ) และจะมีการทบทวน
กรอบดังกลาวเป น ระยะ ๆ โดยจะตองไดรับ ความเห็ น ชอบรวมกัน จากประเทศสมาชิกอาเซี ยน (ตามข อ 37 ของ
เอกสาร)
22. เรื่อง รางปฏิญญาที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 เมืองคาโตวีเซ สาธารณรัฐโปแลนด
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรับรองรางปฏิญญาซิเลเซียวาดวยความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและการ
เปลี่ยนผานที่เปนธรรม (Solidarity and Just Transition Silesia Declaration) สําหรับการประชุมระดับผูนํา โดย
มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประสานกระทรวงการตางประเทศ ทํ าหนังสื ออยางเปน
ทางการถึงคณะผูแทนถาวรโปแลนดประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก เพื่อแจงชื่อพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรั ฐ มนตรี ในรายชื่ อ ผู ส นั บ สนุ น (List of supporters) ของร า งปฏิ ญ ญาฯ และเห็ น ชอบให ก ระทรวง
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม แจ งการรับ รองรางปฏิ ญ ญาคาโตวีเซระดั บ รัฐ มนตรีวาด วยปาไมเพื่อสภาพ
ภู มิ อ ากาศ (The Ministerial Katowice Declaration on Forests for the Climate) สํ าหรั บ การประชุ ม ระดั บ
รั ฐ มนตรี ไปยั งสาธารณรั ฐ โปแลนด ผ า นทางไปรษณี ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ตามที่ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมเสนอ
สาระสําคัญของรางเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 สรุป ดังนี้
1. ร า งปฏิ ญ ญาซิ เลเซี ย ว า ด วยความเป น อั น หนึ่ งอั น เดีย วกั น และการเปลี่ ยนผ า นที่ เป น ธรรม
(Solidarity and Just Transition Silesia Declaration) สําหรับการประชุมระดับผู นํา กลาวถึงความจําเป น
ของการตอบสนองตอภัยคุกคามเรงดวนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
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สภาพภู มิ อ ากาศ ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ รวมถึ งสถานการณ ที่ มี ค วามร า ยแรงเกิ น ปกติ อั น เป น ผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีตอแรงงานที่มีความเปราะบางและกลุมประชาชนที่ยากจน สงผลใหภาคีความตกลง
ปารีสเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหความสําคัญกับความจําเปนของการเปลี่ยนผานที่เปนธรรมของแรงงาน
และการสรางงานที่ดีและมีคุณภาพ ซึ่งจะทําใหเกิดความมั่นใจถึงการเปลี่ยนผานไปสูการพั ฒนาที่ปลอยกาซเรือน
กระจกต่ําและมีภูมิคุมกันตอสภาพภูมิอากาศ
2. ร า งปฏิ ญ ญาคาโตวี เซระดั บ รัฐ มนตรี วา ด วยป า ไม เพื่ อ สภาพภู มิ อ ากาศ (The Ministerial
Katowice Declaration on Forests for the Climate) สํ าหรั บการประชุ มระดั บ รัฐมนตรี กลาวถึงบทบาท
ความสําคัญของปาไมในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความจําเปนในการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกที่เกิดจากการตัดไมทําลายปาและความเสื่อมโทรมของปาไม ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่มีตอรูปแบบของการรบกวนปา ซึ่งนําไปสูการปลอยกาซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น และอาจสงผลกระทบตอ
ความสามารถของปาในการกักเก็บคารบอน ดังนั้น การบริหารจัดการปาไมในหลายรูปแบบและยั่งยืน รวมถึงการ
ปกปองปาไม จึงเปนหลักสําคัญในการบรรลุความสมดุลระหวางการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษยจากแหลงตาง ๆ และการกักเก็บกาซเรือนกระจกโดยการดูดซับ
23. เรื่อง ขออนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ครั้งที่ 25
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขอเสนอของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และอนุมติ
ดังนี้
1. อนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ครั้งที่ 25
2. เห็นชอบใหคณะผูแทนไทยหารือกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ตามประเด็นใน
กรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงครั้งที่ 25
กรอบการหารือมีประเด็นสําคัญไดแก
1) แผนปฏิบัติการประจําป 2562 (ค.ศ.2019) ของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง
2) การเพิ่มพูนความรวมมือกับประเทศคูเจรจา (จีน-เมียนมา) หุนสวนการพัฒนาและความรวมมือ
ในภูมิภาค
3) การดําเนินงานตามระเบียบปฏิบัติ ดานการใชน้ําและการปรึกษาหารือลวงหนา กรณีโครงการ
ไฟฟาพลังน้ําปากลาย ของ สปป.ลาว
4) การคัดเลือกหัวหนาเจาหนาที่บริหาร (CEO) ของสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง
วาระป 2562-2564
ทั้ งนี้ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล อมและคณะผูแ ทนไทย จะใชก รอบการหารือ
ดังกลาวในการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ครั้งที่ 25 ระหวางวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2561 ณ
จังหวัด Ha Long สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
24. เรื่ อ ง ขอความเห็ น ชอบคณะรั ฐ มนตรี ต อ ร า งขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ (TOR) รั ฐ มนตรี แ รงงานอาเซี ย น
(ALMM)
คณะรัฐมนตรีเห็น ชอบรางขอบเขตอํานาจหนาที่ (TOR) รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) และ
อนุ มั ติ ใ ห รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงแรงงานหรื อ ผู ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย รั บ รองขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ (TOR)
รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) ตามขอเสนอของกระทรวงแรงงาน
รางขอบเขตอํ านาจหน าที่ (TOR) รั ฐมนตรีแรงงานอาเซีย น (ALMM) มีเจตนารมณ ที่ จะสงเสริม
มาตรฐานการดําเนินงานของรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุดตอการขับเคลื่อนประเด็นดานแรงงานในภูมิภาคอาเซียน
โดยรางขอบเขตอํานาจหนาที่ (TOR) รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) ประกอบดวย 10 หมวด
ไดแก 1) ภูมิหลัง 2) พันธกิจ 3) อํานาจหนาที่ 4) องคประกอบและโครงสราง 5) กระบวนการทํางาน 6) การตัดสินใจ
7) ระยะเวลาและการเวียนวาระของประธานและรองประธาน 8) บทบาทและความรับผิดชอบของประธานรัฐมนตรี
แรงงานอาเซี ย น 9) ความร ว มมื อ กั บ องค ก รระดั บ รั ฐ มนตรี อ าเซี ย นเฉพาะสาขาและภาคี ภ ายนอก และ
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10) การปรับแกขอบเขตอํานาจหนาที่ เพื่อใหความรวมมือภายใตกรอบรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) เปนไปโดย
มีมาตรฐานที่แนชัด อีกทั้งยังเปนการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรอีกดวย
25. เรื่อง ขอความเห็นชอบรางปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุมวาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นิวเคลียร
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุม Ministerial Conference on
Nuclear Science and Technology และเห็ นชอบใหอุปทูตรักษาราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา
หรื อผู แ ทน ในฐานะหั ว หน าคณะผู แทนไทย รว มรั บ รองร างปฏิ ญ ญาฯ ในช ว งระหว างการประชุ ม Ministerial
Conference on Nuclear Science and Technology ตั้ งแต วัน ที่ 28 – 30 พฤศจิ กายน 2561 ณ กรุงเวี ย นนา
สาธารณรัฐออสเตรีย ตามขอเสนอของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทั้งนี้ รางปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุม Ministerial Conference on Nuclear Science and
Technology เปนเอกสารผลลัพธของการประชุมเพื่อแสดงเจตนารมณ รวมกันของสมาชิกที่จะรวมสนับสนุ นและ
สงเสริมการใชพลังงานนิวเคลียรในทางสันติเพื่อประโยชนดานการพัฒนา และการสรางชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นใหกับ
ประชาชน
แตงตั้ง
26. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข เสนอแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย ตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนสมบูรณ ดังนี้
1. นายวีรวัฒน มโนสุทธิ นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขาเวชกรรมทั่วไป) กลุมงานการ
รั ก ษา กลุ ม บริ ก ารเฉพาะทาง สถาบั น บํ า ราศนราดู ร กรมควบคุ ม โรค ดํ า รงตํ า แหน ง นายแพทย ท รงคุ ณ วุ ฒิ
(ดานเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุมงานการรักษา กลุมบริการเฉพาะทาง สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค
ตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม 2561
2. นายปริทรรศ ศิลปกิจ นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุมพัฒนาวิชาการ
โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ดํารงตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุมพัฒนา
วิชาการ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 2561
3. นางปยพร เสารสาร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานอนามัยสิ่งแวดลอม) กรมอนามัย
ดํารงตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ดานอนามัยสิ่งแวดลอม) กรมอนามัย ตั้งแตวันที่ 30 พฤษภาคม
2561
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
27. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นางนิรมล ลีลาอดิศร ทันตแพทย
เชี่ ย วชาญ (ด า นทั น ตกรรม) กลุ ม งานทั น ตกรรม โรงพยาบาลร อ ยเอ็ ด สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด
สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง ทันตแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานทันตกรรม) กลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาล
ร อ ยเอ็ ด สํ า นั ก งานสาธารณ สุ ข จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงสาธารณสุ ข ตั้ ง แต
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
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28. เรื่อง ขอแจงรายชื่อโฆษกกระทรวงพาณิชยและรองโฆษกกระทรวงพาณิชย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) แตงตั้งโฆษก พณ. และรองโฆษก พณ.
(ตามคําสั่ง พณ. ที่ 3/93/2561 เรื่อง การแตงตั้งโฆษก พณ. และรองโฆษก พณ.) ดังนี้ 1. นายสมศักดิ์ เกียรติชัย
ลักษณ เปนโฆษกกระทรวงพาณิชย 2. นายสุพพัต อองแสงคุณ เปนรองโฆษกกระทรวงพาณิชย
29. เรื่อง การแตงตั้งโฆษกกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับ ทราบตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและกี ฬา (กก.) เสนอการเปลี่ยนแปลง
โฆษกประจํา กก. ซึ่งแตงตั้งให นายสันติ ปาหวาย รองปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปน โฆษก กก. แทน
นายสุพจน วงศพรหมทาว ผูอํานวยการกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้ ตามคําสั่ง กก.
ที่ 833/2561 เรื่อง แตงตั้งโฆษกกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561
30. เรื่อง การแตงตั้งผูที่จะดํารงตําแหนงรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (สํานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแตงตั้ง นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล
กรรมการรางกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหดํารงตําแหนง
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง
ตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเปนวันที่มีคําสั่งใหรักษาราชการแทนในตําแหนงดังกลาว ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
31. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
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 ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
5. นายภาดล ถาวรกฤชรัตน รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหนง
ที่วาง
32. เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแตงตั้ง นายอนันต สุวรรณรัตน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร แทน นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
26 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป
33. เรื่อง ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีคงอยูปฏิบัติหนาที่ตออีกหนึ่งวาระ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรี
ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหนงหนึ่งป ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 คงอยูปฏิบัติหนาที่ตออีกหนึ่งวาระ ตั้งแตวันที่
12 ธันวาคม 2561 จํานวน 3 ราย ดังนี้
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1. หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี อยูในบังคับบัญชา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
2. นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี อยูในบังคับบัญชา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
3. พลเอก ปฐมพงศ ประถมภัฏ ผูชว ยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี อยูในบังคับบัญชา
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)
34. เรื่อง แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางพัชรี อาระยะกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดํารงตําแหนง
ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
2. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดํารงตําแหนง
ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหนง
ที่วาง
35. เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย
ดังนี้
1. นายขจิต สุขุม ผูชวยปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
2. นายภูเวียง ประคํามินทร รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ดํารงตําแหนง อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหนง
ที่วาง
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