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วันนี้ (21 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง รางพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2.
เรื่อง รางกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ
รับราชการตอไป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ - สังคม
3.
เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง
รายการเงิ น สํ า รองจ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จํ า เป น สํ า หรั บ จ า ยค า ทดแทน
อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนเพื่อการจัดหาที่ดินสําหรับงานตอเติมความยาวทางวิ่ง
ทาอากาศยานแมสอด ของกรมทาอากาศยาน
4.
เรื่อง ภาพรวมวันหยุดราชการประจําปและการกําหนดใหวันที่ 4 พฤษภาคม
เปนวันฉัตรมงคล
5.
เรื่อง ขออนุมัติขายที่ราชพัสดุ
6.
เรื่อง โครงการทุนการศึกษา ภายใตมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
7.
เรื่อง รายงานความคืบหนาผลการดําเนินโครงการของขวัญปใหมของ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบใหประชาชน ประจําป พ.ศ. 2562 (มท.)
8.
เรื่อง ผลการดําเนินการของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยในปงบประมาณ
2561 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทยในอนาคต (คค.)
ตางประเทศ
9.
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การใหสัตยาบันตอความตกลงวาดวยการจัดตั้งศูนยประสานงานอาเซียนดาน
สุขภาพสัตวและโรคติดตอระหวางสัตวและคน (ASEAN Coordinating Centre
for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ)
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22
รายงานผลการจัดสถานะการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทยตาม
กฎหมายการคาสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ประจําป 2562 และการจัดทํารายชื่อ
ตลาดที่มีการละเมิดทรัพยสินทางปญญาสูงในประเทศคูคา (Notorious Markets)
รางแถลงการณของการประชุมระดับสูงของคณะกรรมการบริหาร OECD
Development Centre ครั้งที่ 5
แตงตั้ง
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)
การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
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16.
17.

เรื่อง

คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 113 /2562 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและ
มอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัตริ าชการแทนนายกรัฐมนตรี
เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 114 /2562 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบ
อํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
และกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี
******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เ สนอ และให ส ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา แล ว ส ง ให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทํ า กฎหมายลํ าดับ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสํ าคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
3. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของกระทรวงการคลัง และสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. กําหนดให การชําระหนี้แทนเกษตรกรทั้งทรัพยสินที่เปนหลักประกันและบุคคลค้ํ าประกัน ได
กําหนดวิธีการในการชํ าระหนี้ แทนเกษตรกรกรณี บุคคลค้ําประกัน ใหชัดเจน โดยใหกองทุน ชําระหนี้แทนไดตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด เพื่ อใหสามารถขยายขอบเขตการชําระหนี้ให ครอบคลุมเกษตรกรที่มีปญหามาก
ยิ่งขึ้น
2. แกไขวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูแทนเกษตรกร จากคราวละ 2 ป
เปน 4 ป สําหรับกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูแทนเกษตรกร พนจากตําแหนง ใหกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาจะมี กรรมการชุดใหมเขารับ หน าที่ และกําหนดระยะเวลาในการดํ าเนิ น การของสํานักงานเพื่อใหได
กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู แ ทนเกษตรกร ให สํ า นั ก งานดํ า เนิ น การให แ ล ว เสร็ จ ภายใน 120 วั น นั บ แต วั น ที่
ผูทรงคุณวุฒิและผูแทนเกษตรกรครบวาระ ทั้งนี้ เพื่อใหมีความตอเนื่องในการทํางานและเพื่อประหยัดงบประมาณใน
การจัดการเลือกตั้ง
3. แกไขใหสํานักงานกองทุนฟนฟู และพัฒ นาเกษตรกรมีสํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาตาม
ความจําเปน เพื่อใหเกิดความคลองตัวและยืดหยุนในการบริหารจัดการ
2. เรื่อง รางกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณรับราชการตอไป
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ
หกสิบปบริบูรณรับราชการตอไป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใชบังคับตอไป
สาระสําคัญ
รางกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณรับราชการตอไป
(ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ยังคงหลักการเดิมตามกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบ ป
บริบูรณรับราชการตอไป พ.ศ. 2552 ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 108 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ที่กําหนดใหการรับราชการตอไปเมื่อสิ้นปงบประมาณที่อายุครบหกสิบปบริบูรณ ผูนั้นตองเปนผู
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือ
ระดับ ทั กษะพิเศษ แต ให สามารถนํ าระยะเวลาที่ เคยดํารงตําแหนงประเภทวิ ชาการ ระดั บ เชี่ยวชาญ หรือ ระดั บ
ทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษ แลวแตกรณี ซึ่งตอเนื่องกันมาแลวไม
นอยกวาหนึ่งป มาใชเปนคุณสมบัติในการพิจารณาใหรับราชการตอไปได โดยตําแหนงที่จะใหรับราชการตอไปนั้น
ไมจําเปนตองเปนตําแหนงที่ผูนั้นครองอยูเดิม แตตองไมเปนการกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม เพื่อบรรเทาปญหาความ
ขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่เปนภารกิจสําคัญของรัฐ และเพื่อรองรับปญหาการเขาสูสังคมสูงวัย จึงไดเสนอรางกฎ
ก.พ.ฯ ซึ่งไดมีการแกไขเพิ่มเติมในประเด็นดังกลาว
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3. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน สําหรับจายคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนเพื่อการจัดหาที่ดินสําหรับงานตอ
เติมความยาวทางวิ่ง ทาอากาศยานแมสอด ของกรมทาอากาศยาน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกระทรวงคมนาคม โดยกรมทาอากาศยานดําเนินการจายคาทดแทน
อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในกรณีที่ที่จะเวนคืนในทองที่ตําบลแมสอด และ
ตําบลท าสายลวด อําเภอแม ส อด จังหวัด ตาก พ.ศ. 2560 ใหแกเจ าของหรือผู ครอบครองโดยชอบด ว ยกฎหมาย
จํานวน 12 ราย 21 แปลง พื้นที่รวม 108 ไร 1 งาน 64.64 ตารางวา เพื่อจัดหาที่ดินสําหรับงานกอสรางตอเติมความ
ยาวทางวิ่ง ทาอากาศยานแมสอด จังหวัดตาก ตามโครงการปรับปรุงขยายทาอากาศยานแมสอด จังหวัดตาก รองรับ
การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด ในวงเงิน 104,514,443.74 บาท โดยใหใชจายจากงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงิน สํารองจายเพื่ อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเปน ที่กระทรวงการคลัง
อนุมัติให ขยายระยะเวลาเบิกจายเงินถึงวัน ทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2562 โดยเบิกจายในงบรายจายอื่ น
ลักษณะคาที่ดิน ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
4. เรื่อง ภาพรวมวันหยุดราชการประจําปและการกําหนดใหวันที่ 4 พฤษภาคม เปนวันฉัตรมงคล
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้
1. กําหนดใหวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกป เปนวันฉัตรมงคลและวันหยุดราชการประจําป
2. รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจําป รวม 19 วัน สวนการกําหนดใหเปนวันหยุดประจําป
ของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงาน ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาตามอํานาจหนาที่ตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรไดทรงรับ
บรมราชาภิเษกขึ้นเปนพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และตอมาเมื่อวันที่ 5
พฤษภาคม 2562 ไดมีประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์
พระบรมวงศานุ ว งศ ดั ง นั้ น สลค. จึ ง เห็ น ควรกํ า หนดให วั น ที่ 4 พฤษภาคม เป น วั น ฉั ต รมงคล และเป น
วัน หยุด ราชการประจําป และได จัด ทํ าภาพรวมวัน หยุดราชการประจําป โดยมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 19 วัน รวมทั้ง
เปลี่ยนแปลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยใหสอดคลองกับประกาศพระบรมราชโองการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

วันขึ้นปใหม
วันมาฆบูชา
วั น พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ า จุ ฬ าโลก
มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ
วันสงกรานต
วันฉัตรมงคล
วันรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
วันวิสาขบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินี
วันอาสาฬหบูชา
วันเขาพรรษา
วั น เฉ ลิ ม พ ระ ช น ม พ รรษ าพ ระ บ าท ส ม เด็ จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
วัน เฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็จ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง และวันแมแหงชาติ *

1 มกราคม
ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3
6 เมษายน

1 วัน
1 วัน
1 วัน

13 – 15 เมษายน
4 พฤษภาคม
รอหมายกําหนดการ
ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6
3 มิถุนายน

3 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน

ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8
แรม 1 ค่ํา เดือน 8
28 กรกฎาคม

1 วัน
1 วัน
1 วัน

12 สิงหาคม

1 วัน
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13.

วั น ค ล า ย วั น ส ว ร ร ค ต พ ร ะ บ า ท ส ม เด็ จ 13 ตุลาคม
1 วัน
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
14.
วันปยมหาราช
23 ตุลาคม
1 วัน
15.
วัน คลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ 5 ธันวาคม
1 วัน
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร
วันชาติ และวันพอแหงชาติ
16.
วันรัฐธรรมนูญ
10 ธันวาคม
1 วัน
17.
วันสิ้นป
31 ธันวาคม
1 วัน
หมายเหตุ * สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เปนผูริเริ่มจัดงานวันแมแหงชาติ ตั้งแตเมื่อ
วันที่ 12 สิงหาคม 2519 เปนตนมา
5. เรื่อง ขออนุมัติขายที่ราชพัสดุ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติต ามที่ กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอให โอนกรรมสิท ธิ์ที่ ร าชพั ส ดุ ที่ ได
ดําเนินการประมูลไดผูมีสิทธิซื้อแลว ตามนัยกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช
ที่ดิ น ที่ เป น สาธารณสมบั ติของแผ น ดิน ที่ ใช เพื่ อประโยชนของแผน ดิน โดยเฉพาะ พ.ศ. 2550 และที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม
ขอ 3 จํานวน 2 แปลง ไดแก
1. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 5054 แขวงทุงครุ เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 0 – 0 – 18
ไร พรอมอาคารราชพัสดุทาวนเฮาส 2 ชั้น เลขที่ 998/284 จํานวน 1 หลัง ใหกับนางนันทธยาน วงษไชโย ตามผลการ
ประมูล
2. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 5065 ตําบลคลองสองตนนุน อําเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 0 – 0 – 20 ไร พรอมอาคารราชพัสดุทาวนเฮาสชั้นเดียว เลขที่ 201/1083 จํานวน 1 หลัง ใหกับนางสาวพิกุล
อุรุวงศวณิช ตามผลการประมูล
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ) เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติใหโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ที่ไดดําเนินการประมูลไดผูมีสิทธิซื้อแลว ตามนัยกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่
มิใชที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
จํานวน 2 แปลง คือ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 5054 แขวงทุงครุ เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 0 – 0 – 18
ไร พรอมอาคารราชพัสดุทาวนเฮาส 2 ชั้น เลขที่ 998/284 และแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 5065 ตําบลคลองสอง
ตนนุน อําเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 0 – 0 – 20 ไร พรอมอาคารราชพัสดุทาวนเฮาสช้ันเดียว เลขที่
201/1083 ซึ่งเปนทรัพยสินที่ไดจาการยึดทรัพยตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
โดยคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอขออนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีตามกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใชที่ดินเปนสาธารณสมบัติ
ของแผ น ดิ น ที่ ใ ช เ พื่ อ ประโยชน ข องแผ น ดิ น โดยเฉพาะ พ.ศ. 2550 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ได มี ม ติ เ สนอให
กระทรวงการคลังขายที่ดินราชพัสดุทั้ง 2 แปลงดังกลาวขางตน เนื่องจากเปนที่ดินแปลงเล็กแปลงนอยมีลักษณะ
ทางกายภาพไมเหมาะสมในการใชราชการ และไมมีศักยภาพที่จะนํามาจัดหาประโยชนนํารายไดเขารัฐ หากดูแล
รักษาไวจะไมคุมคากับการบํารุง ดูแลรักษา รวมทั้งไดกําหนดมูลคาขั้นต่ําในการประมูลขายที่ราชพัสดุทั้ง 2 แปลง
ดังกลาว ซึ่งไดดําเนินการประมูลขายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยวิธีประมูลขายหรือแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2551 และไดผูมีสิทธิซื้อแลวสรุปรายละเอียดที่สําคัญได ดังนี้

หนวย : บาท
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ลักษณะทรัพยสิน มูลคาขั้นต่ําในการ ราคาที่ประมูลได
ประมูล

ราคาประเมินเพื่อ
จดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม
1,003,920

ราคาที่คาดวาจะซื้อขาย
จริงในทองตลาด

ที่ราชพัสดุแปลง
1,110,000
1,120,000
731,800
หมายเลขทะเบียน
ที่ กท.5054
ที่ราชพัสดุแปลง
590,000
670,000
517,140
394,100
หมายเลขทะเบียน
ที่ กท. 5065
โดยราคาที่ผูประมูลที่ดินราชพัสดุทั้ง 2 แปลงเสนอมานั้น มีมูลคาสูงกวา (1) มูลคาขั้นต่ําในการ
ประมูลที่คณะกรรมการฯ กําหนด (2) ราคาประเมินเพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ป 2559 - 2562) และ (3)
ราคาที่คาดวาจะซื้อขายจริงในทองตลาด ดังนั้นการขายที่ราชพัสดุทั้ง 2 แปลงดังกลาว ในราคาที่ผูประมูลไดเสนอ
ซื้อ จึงมีความเหมาะสมและเปนประโยชนสูงสุดแกทางราชการ
6. เรื่อง โครงการทุนการศึกษา ภายใตมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขอความรวมมือหนวยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดดําเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อรวมสมทบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาภายใตมูลนิธิ
ทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และมอบใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) ดําเนินการและประสานงานกับกระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวง
พลังงาน (พน.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
รวม ทั้ งนํ าค วาม ก ราบ บั งค ม ทู ล ข อ พ ระราช ท าน พ ระราช ว โรก าส ให น าย ก รั ฐ ม น ต รี แ ล ะค ณ ะเข า
เฝาทูลละอองธุลีพระบาท ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. โครงการทุนการศึกษาภายใตมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว มีพระราชดําริใหดําเนินการขึ้น
เมื่อป 2552 เมื่อครั้งยังทรงพระอิสริยยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ดวยพระราชปณิธาน
ที่มุงสรางความรู สรางโอกาสแกเยาวชนไทยที่มีฐานะยากจน ยากลําบาก แตประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา
ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ตอเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ตามความสามารถของแตละคนอันเปนการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ และศักยภาพแกเยาวชนไทย ตอมา
ในป 2553 พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว มีพระราชดําริใหจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้ น ทรงเปน องคป ระธานกรรมการและทรงให นํ าโครงการ
ทุนการศึกษาฯ มาอยูภายใตการดําเนินงานของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(มพพ.) เพื่อใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืนตอไป โดยที่การดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ มีกลไกคณะกรรมการ
มูลนิ ธิฯ กํากับ ดูแลอํานวยการระดับ นโยบายและคณะกรรมการบริหารจัดการทุน พระราชทานกํากับ การบริห าร
ดําเนินงานโครงการมีคณะอนุกรรมการชวยขับเคลื่อนประสานความรวมมือกับฝายตาง ๆ รวมทั้งกลไกคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดทุกจังหวัด
2. การดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ตั้งแตปการศึกษา 2552 – 2561 สงผลใหมี
นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แตมีฐานะยากจน ยากลําบากไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมั่นคงตอเนื่องดวยการ
ไดรับทุนพระราชทานไปแลวรวม 10 รุน โดยในป 2561 มีนักเรียนทุนที่ยังคงสถานะความเปนนักเรียนทุนฯ รวม
ทั้งสิ้น 1,096 ราย ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 500 ราย ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน
596 ราย รวมเงินทุนที่ไดจัดสรรไปแลวเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน 389,280,000 บาท และนับตั้งแตป 2558 เปนตนมามี
นักเรียนอยูในระบบครบทุกระดับตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรี โดยมีการใชจายเงินทุน
พระราชทานคงที่นับจากปดังกลาวประมาณ 70 ลานบาทตอป
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3. การดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาฯ หนวยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของไดรวมกันดําเนินการตามบทบาทภารกิจของหนวยงานอยางตอเนื่อง อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มท. สศช. สลค. มพพ. ซึ่งครอบคลุมตั้งแตกระบวนการคัดเลือกคัดสรร
นักเรียนทุนในแตละรุน/ป การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนดานการศึกษา การเรียนรู ทักษะ และสมรรถนะดานตาง ๆ
รวมถึงการเสริมสรางความมีจิตอาสา และการสํานึกในสถาบันทางสังคมที่สําคัญของชาติผานโครงการและกิจกรรม
อยางหลากหลาย
4. การขอความร ว มมื อหน วยงานและรั ฐวิ ส าหกิ จ ในสั งกั ด ดํ า เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สั งคม
(CSR) การดํ าเนิ น การตามมติ คณะรัฐมนตรี (วัน ที่ 29 ตุล าคม 2556) (15 กรกฎาคม 2557) (12 พฤษภาคม
2558) (19 เมษายน 2559 18 เมษายน 2560 และ 17 เมษายน 2561) ที่ผานมา สลค. ไดประสานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อรวมสมทบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาฯ โดยมีหนวยงานและรัฐวิสาหกิจรวมสมทบทุนในป
2557 – 2561 รวมเปนเงิน 345,130,000 บาท
7. เรื่ อ ง รายงานความคื บ หน า ผลการดํ า เนิ น โครงการของขวั ญ ป ใหม ข องกระทรวงมหาดไทยเพื่ อ มอบให
ประชาชน ประจําป พ.ศ. 2562 (มท.)
คณะรัฐ มนตรีมีมติ รับ ทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอรายงานความคืบ หนาผลการ
ดําเนินโครงการของขวัญปใหมของ มท. เพื่อมอบใหประชาชน ประจําป พ.ศ. 2562 โดยมีโครงการ “คืนคลองสวยทั่ว
ไทย สุขใจเที่ยวทองถิ่น” และโครงการ “หองน้ําทองถิ่นสะอาดปลอดภัย” สรุปไดดังนี้
1. โครงการ “คื น คลองสวยทั่ วไทย สุ ข ใจเที่ ย วท อ งถิ่น ” โดยให ทุ กจั งหวัด คั ดเลือ กคูค ลองที่
สามารถพัฒ นาใหเปนแหลงทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจไดเปนตนแบบอยางนอย 1 แหง และใหเรงรัดพัฒนาคู
คลองและพื้นที่บริเวณริมคลองดังกลาวใหมีภูมิทัศนสะอาดและสวยงาม โดยไดดําเนินการตามเปาหมายแลว จํานวน
76 จังหวัด และมีคูคลองที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนคลองตนแบบระดับจังหวัด จํานวน 104 แหง เชน คลองบางกล่ํา
จังหวัดสงขลา คลองแมมอก จังหวัดสุโขทัย และคลองรังสิตประยูรศักดิ์ จังหวัดปทุมธานี
2. โครงการ “หองน้ําทองถิ่นสะอาดและปลอดภัย” โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
พัฒนาหองน้ําสาธารณะทุกแหงที่อยูในความรับผิดชอบใหไดมาตรฐาน 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย
เพื่อไมใหหองน้ําสาธารณะเปนแหลงแพรเชื้อโรคติดตอและเพื่อความพึงพอใจของประชาชน โดยไดดําเนินการตาม
เปาหมายแลว จํานวน 76 จังหวัด และมีหองน้ําสาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบของ อปท. ที่พัฒนา/ปรับปรุงแลว
จํานวน 33,276 แหง จากจํ านวน 40,991 แหง เชน หองน้ําศูน ยบริการรวมแบบเบ็ ดเสร็จเทศบาลเมืองรอยเอ็ ด
หองน้ําสวนสาธารณะเกาะลําพู จังหวัดสุราษฎรธานี และหองน้ําภายในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลวังโมกข
จังหวัดพิจิตร
8. เรื่อง ผลการดําเนินการของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยในปงบประมาณ 2561 นโยบายของ
คณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยในอนาคต (คค.)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอผลการดําเนินงานของการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ในปงบประมาณ 2561 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงาน
ของ รฟม. ในอนาคต สรุปได ดังนี้
1. ผลการดําเนินงานของ รฟม. ในปงบประมาณ 2561
1.1 ดานการพัฒนาระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน
1.1.1 โครงการที่อยูระหวางการกอสราง จํานวน 5 โครงการ ไดแก
(1) โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ชวงหัวลําโพง – บางแค และชวงบางซื่อ – ทา
พระ : งานกอสรางงานโยธาแลวเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 งานออกแบบ ผลิต และติดตั้งงานระบบรถไฟฟาและ
ทดลองเดินรถมีความกาวหนารอยละ 61.03 เร็วกวาแผนรอยละ 2.55 โดยคาดวาจะเปดใหบริการชวงหัวลําโพง –
บางแค ในเดือนตุลาคม 2562 และชวงบางซื่อ – ทาพระ ในเดือนเมษายน 2563
(2) โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต : งานกอสราง
งานโยธามีความกาวหนารอยละ 78.79 เร็วกวาแผนรอยละ 2.26 งานระบบรถไฟฟาและเดินรถจะดําเนินการโดย
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กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยการจําหนายสินทรัพยและโอนภาระทางการเงินให
กรุงเทพมหานครแลว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 โดยคาดวาจะเปดใหบริการในเดือนกรกฎาคม 2563
(3) โครงการรถไฟฟ าสายสี ส ม ชว งศู น ย วั ฒ นธรรมแห งประเทศไทย – มี น บุ รี
(สุวินทวงศ) : งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินมีความกาวหนารอยละ 93.72 ลาชากวาแผนรอยละ 0.26 เนื่องจากผูรับเงิน
คาตอบแทนมาตกลงทําสัญญานอยกวาที่ประมาณการไว และมีการปรับแนวเขตทางโครงการชวงดังกลาวเพิ่มเติมเพื่อ
ลดผลกระทบจากการเวนคืน งานกอสรางโยธามีความกาวหนารอยละ 18.33 เร็วกวาแผนรอยละ 1.48 รายงาน
การศึกษาและวิเคราะหโครงการตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
มีความกาวหนารอยละ 75.00 โดยคาดวาจะเปดใหบริการในเดือนกุมภาพันธ 2566
(4) โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี : งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินมี
ความกาวหนารอยละ 90.57 ลาชากวาแผนรอยละ 1.58 เนื่องจากผูรับเงินคาตอบแทนมาตกลงทําสัญญานอยกวาที่
ประมาณการไว และมี การปรับ แนวเขตทางโครงการช วงดั งกล าวเพิ่ มเติ มเพื่ อลดผลกระทบจากการเวนคืน งาน
กอสรางโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟาและเดินรถมีความกาวหนารอยละ 6.51 เร็วกวาแผนรอยละ 5.01
โดยคาดวาจะเปดใหบริการในเดือนตุลาคม 2564
(5) โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง : งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มีความกาวหนารอยละ 94.34 เร็วกวาแผนรอยละ 1.12 งานกอสรางงานโยธา ผลิดและติดตั้งงานระบบรถไฟฟาและ
เดินรถมีความกาวหนารอยละ 7.48 เร็วกวาแผนรอยละ 5.98 โดยคาดวาจะเปดใหบริการในเดือนตุลาคม 2564
1.1.2 โครงการที่อยูระหวางการประกวดราคา จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการ
รถไฟฟาสายสีมวง ชวงเตาปูน – ราษฎรบูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) : งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินมีความกาวหนารอย
ละ 14.00 ลาชากวาแผนรอยละ 11.00 เนื่องจากผูสนใจเห็นวาขอกําหนดขอบเขตของงานที่กําหนดไมสามารถ
ปฏิบัติงานได ทําใหไมมีผูยื่นขอเสนองานคัดเลือกที่ปรึกษา งานโยธาและจัดหาผูรับจางงานโยธามีความกาวหนารอย
ละ 14.80 ลาชากวาแผนรอยละ 12.70 เนื่องจากยังไมไดขอยุติในการขอใชพื้นที่กอสรางและการจัดทําราคากลาง
รายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.
2556 มีความกาวหนารอยละ 50.00 ลาชากวาแผนรอยละ 25.00 โดยอยูระหวางปรับปรุงรายงานการศึกษาฯ ตาม
ขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีที่ให รฟม. เรงเจรจากับเอกชนผูรับสัมปทานรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม ใน
รายละเอียดที่เกี่ยวของกับการใชศูนยซอมบํารุงรวมกัน และใหระบุรายละเอียดดังกลาวในรายงานการศึกษาฯ ดวย
โดยคาดวาจะเปดใหบริการในเดือนพฤศจิกายน 2567
1.1.3 โครงการที่อยูระหวางการศึกษาและวิเคราะหโครงการ จํานวน 4 โครงการ
ไดแก
(1) โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงบางขุนนนท – ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
: งานขออนุมัติโครงการและศึกษาวิเคราะหโครงการตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556 มีความกาวหนารอยละ 75.00 ตามแผนงานคัดเลือกเอกชนผลิต ติดตั้งงานระบบรถไฟฟาและ
ทดลองเดินรถยังไมดําเนินการ เนื่องจากอยูระหวางการเสนอขออนุมัติรายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการฯ จาก
คณะรัฐมนตรีโดยคาดวาจะเปดใหบริการในเดือนกันยายน 2568
(2) โครงการรถไฟฟาจังหวัดภูเก็ต : คณะรัฐมนตรีมีมติ (11 กันยายน 2561)
อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาใหอํานาจให รฟม. ดําเนินกิจการรถไฟฟาในจังหวัดภูเก็ตแลว โดยอยูร ะหวางการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) มีความกาวหนารอยละ 93.33 ตามแผน รายงานการศึกษา
และวิเคราะหโครงการฯ มีความกาวหนารอยละ 50.00 ลาชากวาแผนรอยละ 25.00 เนื่องจาก รฟม. ใชระยะเวลาจัด
จางที่ปรึกษามากกวาแผนที่กําหนดโดยคาดวาจะเปดใหบริการในเดือนกันยายน 2566
(3) โครงการรถไฟฟาจังหวัดเชียงใหม : คณะรัฐมนตรีมีมติ (11 กันยายน 2561)
อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาใหอํานาจให รฟม. ดําเนินกิจการรถไฟฟาในจังหวัดเชียงใหมแลว โดยอยูระหวาง
การพิจารณาของ สคก. มีความกาวหนารอยละ 90.00 ตามแผนงานวาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห
โครงการฯ มีความกาวหนารอยละ 40.00 ตามแผน โดยคาดวาจะเปดใหบริการทางวิ่งระดับพื้นดินในเดือนกรกฎาคม
2567 และเปดใหบริการทางวิ่งระดับทั้งพื้นดินและใตดินในเดือนมกราคม 2570
(4) โครงการรถไฟฟาจังหวัดนครราชสีมา : รฟม. ไดจัดรับฟงความคิดเห็นของผูที่
เกี่ยวของตอรางพระราชกฤษฎีกาใหอํานาจให รฟม. ดําเนินกิจการรถไฟฟาในจังหวัดนครราชสีมา มีความกาวหนา
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รอยละ 80.00 ลาชากวาแผนรอยละ 10.00 เนื่องจากใชระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสารประกอบรางพระราช
กฤษฎีกามากกวาแผนที่กําหนด โดยคาดวาจะเปดใหบริการในเดือนมิถุนายน 2567
นอกจากนี้ไดมีการศึกษาออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเชื่อมตอการเดินทาง
บริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกลากับทาเรือพระนั่งเกลาแลวเสร็จ ปจจุบันอยูระหวางจัดหาผูรับจางและคาดวาจะเริ่ม
งานกอสรางไดในป 2562 รวมทั้งไดมีการวิเคราะหและประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยีตั๋วรวมตามมาตรฐาน
EMV (Europay, Mastercard และ Visa) ไดนําบัตรแมงมุมและบัตรสวัสดิการแหงรัฐมาใชเดินทางในระบบรถไฟฟา
มหานครสายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม ปจจุบันอยูระหวางการวาจางที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการระบบตั๋ว
รวมและคาดวาจะจัดจางผูดําเนินการพัฒนาระบบใหแลวเสร็จภายในป 2562
1.2 ด านการใหบริการรถไฟฟ าขนสงมวลชน : ไดเปดให บริการรถไฟฟ าแลว 2 เสน ทาง
โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1.2.1 รถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล มีผูโดยสารเฉลี่ย 307,312 คน-เที่ยว/
วัน เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2560 รอยละ 5.56 (เปาหมายเพิ่มขึ้นรอยละ 5.00)
1.2.2 รถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม มีผูโดยสารเฉลี่ย 46,540 คน-เที่ยว/
วัน เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2560 รอยละ 78.50 (เปาหมายเพิ่มขึ้นรอยละ 5.00)
1.3 ดานการเงิน
รฟม. มีผลประกอบการกําไรสุทธิ 2,304.39 ลานบาท (กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 710.76
ลานบาท) โดยมีรายได 14,006.69 ลานบาท (เงินอุดหนุน 8,844.01 ลานบาท) และคาใชจายรวม 11,702.30
ลานบาท และสามารถเบิกจายงบลงทุนไดรอยละ 99.99 ซึ่งมีรายไดจากธุรกิจตอเนื่องรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัช
มงคล 142.79 ลานบาท นอยกวาเปาหมายรอยละ 10.90 (เปาหมาย 160.26 ลานบาท) และสายฉลองรัชธรรม
33.31 ลานบาท มากกวาเปาหมายรอยละ 78.80 (เปาหมาย 18.63 ลานบาท)
2. นโยบายของคณะกรรมการ รฟม.
2.1 ใหดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมรวมถึง
ใหความสําคัญตอการปองกันและลดผลกระทบตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
2.2 ใหเรงรัดดําเนินโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนสายตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายใหแลว
เสร็จและเปดบริการไดตามแผน และใหศึกษาระบบรถไฟฟาในเมืองหลักอื่น
2.3 ใหบริการรถไฟฟาขนสงมวลชนดวยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา
2.4 ใหบริหารสินทรัพย ดําเนินธุรกิจตอเนื่อง และใหบริการเสริมตาง ๆ เพื่อเพิ่มรายไดและ
ลดภาระการสนับสนุนจากภาครัฐ
2.5 ใหพฒ
ั นาทรัพยากรบุคคล และวัฒนธรรมองคกร โดยใหพนักงงานมีสวนรวม
2.6 ใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน และนําขอคิดเห็นของประชาชนมาพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร
2.7 ใหสื่อสารเชิงรุกในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหประชาชนละผูไดรับผลกระทบรับรูและเขาใจ
ถึงความสําคัญของรถไฟฟาฯ
2.8 ใหบริหารจัดการการเงินอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานการบริหารเงินสด การบริหาร
จัดการหนี้ และการบริหารความเสี่ยง
2.9 ใหพัฒนาและปรับปรุงระบบแรงจูงใจทั้งในรูปตัวเงินและไมใชตัวเงิน เพื่อสรางความ
เปนธรรมและสรางขวัญกําลังใจใหแกพนักงาน
3. โครงการและแผนงานของ รฟม. ในอนาคต
3.1 ดานการพัฒนาระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน
สถานะ
อยูระหวางการกอสราง

เสนทาง
(1) โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ชวงหัวลําโพง –
บางแค และชวงบางซื่อ – ทาพระ
(2) โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต –
สะพานใหม – คูคต

ระยะทางรวม
132.1 กิโลเมตร
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(3) โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงศูนยวัฒนธรรม
แหงประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ)
(4) โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี
(5) โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว –
สําโรง
คาดวาจะเริ่มกอสรางเดือน โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงเตาปูน – ราษฎร
23.6 กิโลเมตร
ธันวาคม 2562
บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
คาดวาจะไดรับอนุมัติจาก ป 2562
114.4 กิโลเมตร
คณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม
(1) โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงบางขุนนท –
ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
(2) โครงการรถไฟฟาจังหวัดภูเก็ต
ป 2563
(1) โครงการรถไฟฟาจังหวัดเชียงใหม
(2) โครงการรถไฟฟาจังหวัดนครราชสีมา
3.2 ดานการใหบริการรถไฟฟาขนสงมวลชน
รฟม. มีเปาหมายวาผูใชบริการสายเฉลิมรัชมงคล รอยละ 69.35 และสายฉลองรัชธรรม
รอยละ 63.50 ตองมีความพึงพอใจในระดับมาก – มากที่สุดตอบริการรถไฟฟาฯ และบริการเสริมอื่น ๆ และมีจํานวน
ผูใชบริการรถไฟฟาทั้ง 2 สาย เพิ่มขึ้นรอยละ 5
3.3 ดานการเงิน
รฟม. มีแผนที่จะหารายไดจากธุรกิจตอเนื่องประมาณ 185 ลานบาท (สายเฉลิมรัชมงคล
149.93 ลานบาท และสายฉลองรัชธรรม 34.98 ลานบาท) และมีผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) รอยละ 1.26
นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะบริหารจัดการตนทุนทางการเงิน เพื่อลดคาใชจาย โดยตองควบคุมคาใชจายไมใหสูงกวาปที่
ผานมา
3.4 ดานการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
รฟม. มีแผนที่จะพัฒนาบุคลากร โดยบุคลากรรอยละ 95.83 ตองผานเกณฑการประเมิน
สมรรถนะ และมีแผนที่จะเปดศูนยฝกอบรมบุคคลากรในระบบราง พัฒนากระบวนการจัดทําและดําเนินกิจกรรมทาง
การตลาดเกี่ยวกับผูโดยสาร บัตรโดยสาร สังคม รวมถึงประชาชน
3.5 ดานการกํากับดูแลที่ดี
รฟม. มีแผนที่จะพัฒนาสงเสริมธรรมาภิบาลองคกรใน 4 มิติ และพัฒนาแนวทางการ
ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานในดานนี้ โดยมีเปาหมายใหมีลําดับของผลประเมิน Integrity and
Transparency Assessment (ITA) อยูในลําดับที่ 1-3 ของรัฐวิสาหกิจสังกัด คค.
4. สําหรับผลการดําเนินงานในป 2561 คค. มอบหมายให รฟม. ดําเนินการดังนี้
4.1 เรงดําเนินการประกวดราคาโครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงเตาปูน – วงแหวน
กาญจนาภิเษก ใหเริ่มดําเนินการกอสรางไดโดยเร็ว รวมทั้งเรงนําเสนอรายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการฯ
(งานระบบรถไฟฟาและการเดินรถ) ให คค. พิจารณาดวย
4.2 โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ – บางซื่อ ให รฟม. เรงดําเนินการเชื่อมตอ
การเดินทางระหวางสถานีสะพานพระนั่งเกลากับทาเรือพระนั่งเกลาใหแลวเสร็จโดยเร็ว
4.3 การบริหารจัดการระบบตั๋วรวมตามมาตรฐาน EMV ขอใหดําเนินการเพื่อใหเปนไปตาม
แผนงานที่วางไวดวย
4.4 เรงพัฒนาระบบขนสงมวลชนทางรางในเมืองภูมิภาคในพื้นที่ 3 จังหวัด โดย
4.4.1 จังหวัดภูเก็ต ให รฟม.ดําเนินการศึกษาและวิเคราะหโครงการฯ ใหเปนไป
ตามแผน
4.4.2 จังหวัดเชียงใหม ให รฟม. เรงดําเนินการจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและ
วิเคราะหโครงการฯ
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4.4.3 จังหวัดนครราชสีมา ให รฟม. เรงดําเนินการใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
ตางประเทศ
9. เรื่ อ ง การให สั ต ยาบั น ต อ ความตกลงว า ด ว ยการจั ด ตั้ งศู น ย ป ระสานงานอาเซี ย นด า นสุ ข ภาพสั ต ว แ ละ
โรคติ ด ต อ ระหว า งสั ต ว แ ละคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses:
ACCAHZ)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความตกลงวาดวยการจัดตั้งศูนยประสานงานอาเซียนดานสุขภาพสัตว
และโรคติดตอระหวางสัตวและคน รวมทั้งใหยุติการเสนอความตกลงวาดวยการจัดตั้งศูนยประสานงานอาเซียนดาน
สุ ข ภาพสั ต ว แ ละโรคติ ด ต อ ระหว า งสั ต ว แ ละคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and
Zoonoses: ACCAHZ) และรางพระราชบัญญั ติเพื่อกําหนดสถานะทางกฎหมายและคุมครองการดําเนินงานศูน ย
ประสานงานอาเซียนดานสุขภาพสัตวและโรคติดตอระหวางสัตวและคน ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยเห็นชอบการ
ใหสัตยาบันตอความตกลงวาดวยการจัดตั้งศูนยประสานงานอาเซียนดานสุขภาพสัตวและโรคติดตอระหวางสัตวและ
คน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) และมอบหมายใหกระทรวง
การต างประเทศจั ดทํ า สั ตยาบั น สารความตกลงดังกลาวและดํ าเนิ น การยื่น ตอเลขาธิการอาเซีย นต อไป ทั้ งนี้ ให
กระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปจัดทํารางพระราชกฤษฎีกาเพื่อรองรับการใหเอกสิทธิ์
และความคุมกันใหแกศูนยประสานงานอาเซียนดานสุขภาพสัตวและโรคติดตอระหวางสัตวและคน และความตกลง
ประเทศเจาบาน (Template of Host Country Agreement) สําหรับการจัดตั้งสํานักงาน ACCAHZ ตามความเห็น
ของกระทรวงการตางประเทศและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอไป กอนที่จะมีการจัดตั้งศูนยประสานงาน
อาเซียนดานสุขภาพสัตวและโรคติดตอระหวางสัตวและคนในประเทศไทย พรอมใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับ
ความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
อาเซียนตกลงใหจัดตั้ง ACCAHZ เพื่อความมุงประสงคในการอํานวยความสะดวกและจัดหากรอบ
ความรวมมือและการประสานในหมูรัฐสมาชิกอาเซียน กับคูเจรจาของอาเซียน หุนสวนเพื่อการพัฒนาของอาเซียน
และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ ในการปองกันควบคุมและกําจัดโรคสัตวขามแดนและโรคติดตอระหวางสัตวและคนใน
อาเซียน นอกจากนี้ยังมีเปาหมายที่จะสนับสนุนใหเกิดสูความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร ดานสุขภาพสัตวและ
มนุษยการบรรเทาความยากจน และความเปนอยูที่ดีและการดํารงชีวิตของประชาชนแหงอาเซียน
ทั้ งนี้ การจั ด ตั้ งศู น ย ป ระสานงานอาเซี ย นด านสุ ข ภาพสั ต วแ ละโรคติ ด ต อ ระหว างสั ต ว แ ละคน
(ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) เปนพันธสัญญาที่ตองปฏิบัติตาม
พิมพเขียวเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) :ซึ่งจะชวยสงเสริมความเปนปกแผนและ
การแสดงความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และยังจะชวยสงเสริมบทบาทนําในดานการควบคุม
ปองกันและกําจัดโรคระบาดสัตวขามแดนและโรคติดตอระหวางสัตวและคนของประเทศไทย ทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาชาติ
10. เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22
คณะรั ฐ มนตรี มี มติ รั บ ทราบและติ ด ตามผลการประชุ ม ระดั บ รัฐ มนตรี อาเซี ย น – สหภาพยุ โรป
[ASEAN – The European Union (EU) Ministerial Meeting - AEMM] ครั้งที่ 22 เมื่ อวั น ที่ 21 มกราคม 2562
ณ กรุงบรัสเซลส เบลเยียมและผลการหารือทวิภาคีในชวงการประชุมดังกลาว และพิจารณามอบหมายหนวยงานที่
เกี่ยวของติดตามผลการประชุมฯ และผลการหารือในสวนที่เกี่ยวของตอไป ตามที่กระทรวงการตางประเทศ เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทวงการตางประเทศไดเสนอผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป ASEAN –
The European Union (EU) Ministerial Meeting - AEMM] ค รั้ งที่ 2 2 เมื่ อ วั น ที่ 2 1 ม ก ร า ค ม 2 5 6 2
ณ กรุงบรัสเซลส เบลเยียมและผลการหารือทวิภาคีในชวงการประชุมดังกลาว โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการติดตาม
ประเด็ น ความร วมมื ออาเซี ย น – EU เช น การเป น หุ น ส วนทางยุท ธศาสตรการนํ าเสนอแนวคิ ดหลักของการเป น
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ประธานอาเซียนของไทยและประเด็นที่ไทยตองการผลักดันใหเปนรูปธรรม การรื้อฟนการเจรจาความตกลงการคาเสรี
อาเซียน – EU และความตกลงวาดวยการขนสงทางอากาศระหวางอาเซียน – EU เปนตน นอกจากนี้ ไดมีการหารือ
ทวิภ าคีระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศกับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของฮังการี
บั ล แกเรี ย โปแลนด ลั ก เซมเบิ รก และมอลตา และรัฐ มนตรีชว ยวาการกระทรวงการตางประเทศของกรีซ โดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดเชิญชวนใหภาคเอกชนของประเทศดังกลาวมาลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวัน ออกของไทย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น เกี่ยวกั บสถานการณรัฐยะไขในการสนับ สนุน บทบาทที่
ชั ด เจนมากขึ้ น ของอาเซี ย นที่ จ ะดํ า เนิ น ความพยายามรว มกั น ผานศูน ยป ระสานงานอาเซีย นเพื่ อช ว ยเหลื อ ด าน
มนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติในรัฐยะไข เปนตน
ทั้งนี้ การเขารวมการประชุมดังกลาวมีประเด็นเกี่ยวของที่ไทยจะตองรับไปดําเนินการใหเกิดผลอยาง
เป นรูปธรรม ดังนั้น จึงมีการมอบหมายหน วยงานที่ เกี่ยวของ รวม 17 หนวยงาน ไดแก กระทรวงกลาโหม (กห.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) กระทรวงคมนาคม
(คค.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวง
พลังงาน (พน.) กระทรวงพาณิชย (พณ.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (วท.) หรื อ กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.) ในป จ จุ บั น
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (สกท.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั งคมแห งชาติ (สศช.) และสํ านักงานตํารวจแหงชาติ (ตช.) รับ ไปติ ดตามและดําเนิน การให เกิ ดผลเปน อย าง
รูปธรรมตอไป
11. เรื่อง รายงานผลการจัดสถานะการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทยตามกฎหมายการคาสหรัฐฯ
มาตรา 301 พิเศษ ประจําป 2562 และการจัดทํารายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพยสินทางปญญาสูงในประเทศ
คูคา (Notorious Markets)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการจัดสถานะการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของประเทศ
ไทยตามกฎหมายการค าสหรั ฐ ฯ มาตรา 301 พิ เศษ ประจํ าป 2562 และการจั ด ทํ ารายชื่อตลาดที่ มี การละเมิ ด
ทรัพยสินทางปญญาสูงในประเทศคูคา (Notorious Markets) ตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ และมอบหมาย
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังนี้
1. ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงพาณิชยรวมกันพิจารณากําหนดแนวทางใน
การเรงรัดการแกไขกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตรใหแลวเสร็จโดยเร็ว
2. ใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานพิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อคอมพิวเตอรของหนวยงานดวย
ความรอบคอบเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาการใชซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธิ์
3. ในสวนของรายงาน Notorious Markets ประจําป 2561 ที่ไดมีการระบุชื่อตลาดในไทย 2 แหง
คือ ยานพัฒนพงษ และ www.shopee.co.th ใหกระทรวงพาณิชยประสานหนวยงานบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
เพื่อดําเนินการปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาในตลาดดังกลาวตอไป

สาระสําคัญของเรื่อง
พณ. รายงานวา
1. ผูแทนการคาสหรัฐฯ (United States Trade Representative : USTR) ไดจัดสถานการณ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาของประเทศคูคาสําคัญภายใตกฎหมายการคาสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ (Special 301)
เปนประจําทุกป โดยประกาศผลการจัดสถานะในชวงปลายเดือนเมษายน ทั้งนี้ ในการจัดสถานะดังกลาวมีการจัดทํา
รายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพยสินทางปญญาสูงในประเทศคูคา (Notorious Markets) ดวย
2. หลังจากที่ไทยไดถูกจัดใหอยูในบัญชีประเทศที่ตองจับตามองพิเศษ (Priority Watch
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List : PWL) มากวา 10 ป เมื่อวัน ที่ 15 กั นยายน 2560 USTR ไดเป ดการทบทวนสถานะการคุมครองทรัพยสิ น
ทางปญญหาของไทยนอกรอบ (Out-of-Cycle Review : OCR) และไดปรับสถานะของไทยใหดีขึ้นจากบัญชี PWL
เปนบัญชีประเทศที่ตองจับตามอง (WL) นับตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2560 [คณะรัฐมนตรีมีมติ (23 มกราคม 2561)
รับทราบ] และเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 USTR ไดประกาศรายชื่อ Notorious Markets ประจําป 2560 โดยไม
ปรากฏชื่อยานการคาหรือศูนยการคาในประเทศไทยเปน Notorious Markets แมแตแหงเดียว [คณะรัฐมนตรีมีมติ
(27 กุมภาพันธ 2561) รับทราบ]
3. ในป 2562 USTR ไดเปดรับฟงความคิดเห็นเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับสถานการณดาน
ทรัพยสินทางปญญาในประเทศคูคาจากผูมีสวนไดเสีย และประเทศที่ไดรับการประเมิน ซึ่ง พณ. ไดจัดทําความคิดเห็น
ประกอบดวยขอมูลความคืบหนาและสถานะการดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญาของไทยที่สหรัฐฯ ใหความสําคัญ
ตามแผนงานดานทรัพยสินทางปญญา (IP Work Plan) และไดยื่นตอสํานักงาน USTR แลวเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ
2562
4. สถานะของไทยและประเทศคูคาอื่นของสหรัฐฯ
4.1 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 USTR ประกาศสถานะการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ของประเทศคูคาฯ ประจําป 2562 โดยไทยยังคงสถานะอยูในบัญชี WL รวมกับประเทศอื่นอีก 24 ประเทศ ไดแก
บารเบโดส โบลิเวีย บราซิล แคนาดา โคลัมเบีย คอสตาริกา โดมินิกันรีพับลิค เอกวาดอร อียิปต กรีซ กัวเตมาลา
จาเมกา เลบานอน เม็กซิโก ปากีสถาน ปารากวัย เปรู โรมาเนีย สมาพันธรัฐสวิส ตุรกี เติรกเมนิสถาน สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส อุสเบกิส ถาน และเวีย ดนาม (สําหรับประเทศที่อยูในบัญชี PWL มี จํานวน 11 ประเทศ ไดแก อัล จีเรีย
อารเจนตินา ชิลี จีน อินเดีย อินโดนีเซีย คูเวต รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย ยูเครน และเวเนซุเอลา)
4.2 ในสวนของรายงาน Notorious Markets ประจําป 2561 ไดมีการระบุชื่อตลาด
ในไทย 2 แห ง เป น การละเมิ ด ในท อ งตลาด 1 แห ง คื อ ย า นพั ฒ นพงษ และตลาดออนไลน 1 แห ง คื อ
www.shopee.co.th
5. พัฒนาการและความคืบหนาการดําเนินการของไทย สหรัฐฯ แสดงความพอใจตอนโยบายและ
ผลการดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญาของไทยที่สําคัญ ดังนี้
5.1 ระดับนโยบายสูงสุดของรัฐบาลไทยไดใหความสําคัญตอการพัฒนาระบบการคุมครอง
และการป องปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ซึ่งทําใหการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลใหการปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาเห็นผลอยางเปน
รูปธรรม รวมทั้งมีการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอรเน็ตดวย
5.2 การแกไขปญหางานคางสะสมการจดทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคา โดยมี
การเพิ่มจํานวนผูตรวจสอบของกรมทรัพยสินทางปญญา และการเสนอแกไขกฎหมายสิทธิบัตรเพื่อปรับปรุงขั้นตอน
การจดทะเบียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.3 ไทยไดเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริดวาดวยการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศ ซึ่งชวยอํานวยความสะดวกในการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใหแกภาคเอกชนสหรัฐฯ
5.4 มีการเสนอแกไขกฎหมายสิทธิบัต รเพื่ อเตรีย มความพรอมในการเข าเปนภาคี ความ
ตกลงกรุงเฮกวาดวยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑระหวางประเทศ
6. ขอกังวล/ขอเสนอแนะของสหรัฐฯ
6.1 ยังคงมี การละเมิ ด ทรัพยสิ นทางปญ ญา เชน การจําหน ายสิน ค าละเมิ ดเครื่องหมาย
การคาและลิ ขสิ ทธิ์ทั้งในทองตลาดและตลาดออนไลน การละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ซอฟตแวรทั้งในหน วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน การขโมยสั ญ ญาณเคเบิ ล และดาวเที ย ม การจั ด เก็ บ ค า ลิ ข สิ ท ธิ์ โ ดยไม ได รั บ มอบอํ า นาจ และ
การดําเนินคดีทางแพงที่ใชเวลานาน และคาเสียหายที่เจาของสิทธิไดรับไมสมเหตุสมผล
6.2 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมเมื่อป 2558 ในบางเรื่อง เชน
การคุ ม ครองมาตรการทางเทคโนโลยี (Technological Protection Measures : TPM) และการลั กลอบบั น ทึ ก
ภาพยนตรในโรงภาพยนตร (Camcording) ยังไมตอบสนองตอขอกังวลของสหรัฐฯ
6.3 ยังคงมีปญหางานคางสะสมการจดทะเบียนสิทธิบัตร โดยเฉพาะสิทธิบัตรยา
6.4 ควรมี การปองกั นการนํ าผลข อมูลการทดสอบยาและเคมีภั ณฑ ทางการเกษตรไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชยที่ไมเปนธรรมหรือการเปดเผยขอมูลฯ ที่เปนความลับอยางมีประสิทธิภาพ
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6.5 ควรมีความโปรงใสโดยใหผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งเจาของทรัพยสินทางปญญามีสวนรวม
อยางมีนัยสําคัญในเรื่องที่เกี่ยวของกับประเด็นดานสาธารณสุข
7. พณ. เห็นวา เนื่องจากการจัดสถานะประเทศไทยตามกฎหมายการคาสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ
รวมถึงรายงาน Notorious Markets มีผลตอภาพลักษณดานการคาและการลงทุนของประเทศ ประกอบกับขอกังวล
และขอเสนอแนะที่ระบุในรายงานของ USTR มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการของหลายหนวยงานที่ตองรวมกัน
ดําเนินการตอไป และแมวาการจัดสถานะประจําปนี้มีผลเปนที่นาพอใจแตในการรักษาสถานะของไทยไวในบัญชี WL
หรือผลักดันใหไทยหลุดจากทุกบัญชีในอนาคต ควรมีการพัฒนาระบบการคุมครองและปองปรามการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญาอยางตอเนื่องตอไป โดยเฉพาะการปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาในทุกรูปแบบ การเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการจดทะเบี ย นทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา การปรับ ปรุ งกฎหมายให ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานสากล
ตลอดจนการสงเสริมความโปรงใสและการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการกําหนดนโยบาย และมาตรการด าน
สาธารณสุขซึ่งเปนอีกหนึ่งประเด็นที่สหรัฐฯ ใหความสําคัญ
12. เรื่อง รางแถลงการณของการประชุมระดับสูงของคณะกรรมการบริหาร OECD Development Centre
ครั้งที่ 5
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบร า งแถลงการณ (Communiqué) ซึ่ ง จะเป น เอกสารผลลั พ ธ ข อง
การประชุมระดับสูงของคณะกรรมการบริหาร Development Centre ครั้งที่ 5 และมอบหมายใหนายธานี ทองภักดี
รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายเปนผูรับรองรางแถลงการณดังกลาว ทั้งนี้ หากมี
ความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางเอกสารขางตนโดยไมสงผลกระทบตอสาระสําคัญ หรือไมขัดตอผลประโยชนของ
ประเทศไทย ใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
สาระสําคัญ
ร า งแถลงการณ ข องการประชุ ม HLM มี ส าระสํ าคั ญ คื อ สนั บ สนุ น การผลั ก ดั น ประเด็ น เรื่ อ ง
การพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนผานไปสูความยั่งยืน โดยไดมีการหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาของมวลมนุษยชาติ
การขจัดความยากจน ความออนแอ และความไมเทาเทียม พรอมทั้งย้ําวาการใหความมั่นคงทางสังคมวาเปนสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐานและมีบทบาทสําคัญในการลดความยากจน ความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมการพัฒนามนุษย โดย
กลาวถึงยุทธศาสตรสําหรับ DEV ในประเด็นตางๆ ไดแก (1) สังคมและเศรษฐกิจนอกระบบที่ครอบคลุม โดยเฉพาะ
การหาแนวทางพัฒนาการระดมทุนสนับสนุนระบบการคุมครองทางสังคมและการเพิ่มการศึกษาในเรื่องความออนแอ
และเศรษฐกิจนอกระบบเพื่อสรางความเขาใจและการวัดมูลคาของเศรษฐกิจนอกระบบในแตละประเทศใหดียิ่งขึ้น
(2) การระดมทุ นเพื่ อนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะการสรางและสงเสริมความเขาใจในเรื่องโครงสรางพื้น ฐานที่มี
คุณภาพและการพัฒนาเมืองทางผานเพื่อการเชื่อมโยงเมืองกับชนบทและ (3) การพัฒนาชวงเปลี่ยนผาน โดยเฉพาะ
การวิเคราะหบทบาทของนโยบายระดับประเทศและความรวมมือระหวางประเทศในการกําหนดการพัฒนาในชวง
เปลี่ยนผานของประเทศกําลังพัฒ นา ตลอดจนการขยายความรูความเขาใจในความเชื่อมโยงระหวางการผลิตและ
การปฏิรูปดิจิทัล
ทั้ ง นี้ ศู น ย ก ารพั ฒ นา (Development Centre หรื อ DEV) ขององค ก ารเพื่ อ ความร ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ไดเชิญ
ผูแทนไทยเขารวมการประชุมระดับสูงของคณะกรรมการบริหาร Development Centre ครั้งที่ 5 (5th High-Level
Meeting of the Governing Board หรือ HLM) ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ภายใตหัวขอหลัก การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล: บทบาทของนโยบายภายในและระหวางประเทศ (Development
for ALL: The Role of Domestic and International Policies) เพื่ อ หารื อ การสร า งแนวทางการพั ฒ นาที่
ครอบคลุมตลอดจนการหารือเกี่ยวกับหัวขอตาง ๆ ที่สําคัญในเรื่องวาระเพื่อการพัฒนาตลอดจนการกําหนดทิศทาง
เชิงยุทธศาสตรของ DEV ซึ่งนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ จะเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขา
รวมการประชุมดังกลาว ซึ่งการประชุมดังกลาวจะมีการรับรองรางแถลงการณ (Communique) เปนเอกสารผลลัพธ
ดวย
แตงตั้ง
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13. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเสนอแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการตางประเทศ ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูต
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
2. นายธนา เวสโกสิทธิ์ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ใหดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง
3. นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ ใหดํารงตําแหนง
อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
4. นายพินเทพ เทวกุล ณ อยุธยา กงสุลใหญ (นักบริหารการทูตระดับตน) สถานกงสุลใหญ
ณ นครมิวนิก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ใหดํารงตําแหนง กงสุลใหญ (นักบริหารการทูตระดับสูง) สถานกงสุลใหญ
ณ นครมิวนิก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหนงที่
วาง สับเปลี่ยนหมุนเวียน และเพื่อดํารงตําแหนงซึ่ง ก.พ. กําหนดใหเปนตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตามลําดับ
โดยการแตงตั้งขาราชการใหไปดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตประจําตางประเทศตามขอ 1. ไดรับความเห็นชอบจาก
ประเทศผูรับ
14. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเสนอแตงตั้ง นายสราวุธ ทรงศิวิไล
ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ใหดํารงตําแหนง อธิบดีกรมการขนสงทางราง กระทรวง
คมนาคม ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เนื่องจากเปนตําแหนงที่กําหนดขึ้น
ใหม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 จัดตั้งกรมการขนสงทางราง
15. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยขึ้นใหมแทนตําแหนงที่ครบกําหนดวาระ ดังนี้
1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชัย เปนประธานกรรมการ
2. นายอมร พิมานมาศ
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. นายวรรณชัย บุญบํารุง
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. นายชูศักดิ์ เกวี
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป
16. เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 113 /2562 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจใหรอง
นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 113 /2562 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่ง
มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ตามที่ ได มี คํ า สั่ ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 106/2562 เรื่ อ ง มอบหมายและมอบอํ า นาจให ร อง
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการ
แผ น ดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติ ระเบีย บบริห ารราชการแผน ดิน (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2545
มาตรา 11 และมาตรา 12 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. 2534 มาตรา 38 แห ง
พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบั ญ ญั ติระเบีย บบริห าร
ราชการแผนดิน (ฉบั บที่ 7) พ.ศ. 2550 และมาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
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ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งใหปรับปรุงคําสั่งมอบหมาย
และมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังตอไปนี้
1. ยกเลิกความในขอ 3.1.5 และ ขอ 3.4.1 ของคําสั่งสํานักนายกรัฐ มนตรีที่ 106/2562 ลง
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
2. ยกเลิกความในขอ 2 ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 106/2562 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.
2562 และใหใชความตอไปนี้แทน
“2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)
2.1 การมอบหมายและมอบอํานาจใหกํากับการบริหารราชการแทน
นายกรัฐมนตรี ดังนี้
2.1.1 กระทรวงการคลัง
2.1.2 กระทรวงการตางประเทศ
2.1.3 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
2.1.4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
2.1.5 กระทรวงคมนาคม
2.1.6 กระทรวงพาณิชย
2.1.7 กระทรวงอุตสาหกรรม
2.1.8 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2.1.9 กระทรวงพลังงาน
2.1.10 กระทรวงศึกษาธิการ
2.1.11 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
2.2 การมอบหมายและมอบอํานาจใหกํากับการบริหารราชการและสั่ง
และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้
2.2.1 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2.2.2 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
2.2.3 กรมประชาสัมพันธ
2.3 การมอบหมายใหกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
2.4 การมอบหมายใหกํากับดูแลองคการมหาชนและหนวยงานของรัฐ
ดังนี้
2.4.1 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2.4.2 สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
2.4.3 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)
2.4.4 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
2.4.5 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
2.4.6 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
2.4.7 สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน)”
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป
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17. เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 114 /2562 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจใหรอง
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตาม
กฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 114 /2562 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมาย
และมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ตามที่ ไ ด มี คํ า สั่ ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 107/2562 เรื่ อ ง มอบหมายและมอบอํ า นาจให
รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตาม
กฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นั้น
เพื่อใหการบริหารราชการดําเนินไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
10 และมาตรา 15 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. 2534 ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห ง
พระราชบัญญั ติระเบีย บบริหารราชการแผน ดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แหงพระราชบั ญ ญั ติระเบียบบริห าร
ราชการแผ น ดิ น พ.ศ. 2534 ซึ่ งแก ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 7)
พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งใหปรับปรุงการ
มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
ในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
1. ยกเลิกความในวรรคสองของคําสั่งสํานั กนายกรัฐมนตรีที่ 107/2562 เรื่อง มอบหมายและ
มอบอํ า นาจให ร องนายกรั ฐ มนตรี ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“เพื่อใหการบริหารราชการดําเนินไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 10 และมาตรา 15 แห งพระราชบั ญ ญั ติร ะเบียบบริห ารราชการแผ น ดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่ มเติ มโดย
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห ง
พระราชบัญญั ติระเบีย บบริหารราชการแผน ดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แหงพระราชบัญ ญั ติระเบี ยบบริห าร
ราชการแผ น ดิ น พ.ศ. 2534 ซึ่ งแก ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 7)
พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 จึงใหยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่
18/2561 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ 145/2561 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ 67/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม
2562 และ ที่ 74/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 และมีคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
หนาที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้”
2. ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 99/2561 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561
2.1 เฉพาะขอ 1
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2.2 เฉพาะขอ 2.2 เฉพาะขอความ “4.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ”
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เปนตนไป
3. ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 324/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เฉพาะขอ 2.2.1
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560
4. ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 99/2561 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 สวนที่นอกเหนือจาก
ขอ 2
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป
5. ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 324/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 สวนที่นอกเหนือจาก
ขอ 3
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ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป
..............

