
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137                          1 
ท่ี  กษ 0401.4/                                        วันท่ี  25  ตุลาคม   2561                                1 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561                                              1 

เรียน ผู้อํานวยการกลุ่มประสานราชการ 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิ-สังคม 
 วาระที่ 13 เรือ่ง ขออนุมัติการประกันภัยขา้วโพดเลี้ยงสตัว์และทบทวนการชดเชยดอกเบี้ย
ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร ตามโครงการสานพลังประชารฐั เพื่อสนับสนุนการ 
ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา  
 สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
ดังน้ี  
 1. อนุมัติการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการสานพลังประชารัฐ เพ่ือสนับสนุน 
การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา อัตราเบ้ียประกันภัยไร่ละ 65 บาท (รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพ่ิม)  
พ้ืนที่เป้าหมาย 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด ครอบคลุมเกษตรกรผู้เอาประกันภัยประมาณ 150,000 ราย รวมวงเงิน
ไม่เกิน 130 ลา้นบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) โดยให้ ธ.ก.ส. 
ดําเนินการ ดังน้ี  
  1.1 ขออนุมัติจดัสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนเบ้ียประกันภัยจาก
สํานักงบประมาณ (สงป.) ตามข้ันตอนต่อไป  
  1.2 เป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรผู้ขอเอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยตามโครงการ
สานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา ปีการผลติ 2561/62  
 2. ทบทวนการชดเชยอัตราดอกเบ้ียให้กับ ธ.ก.ส. ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือ
สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา  ในประเด็นดอกเบ้ียสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จากร้อยละ 3.01 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน เป็นอัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 4 ต่อปี เกษตรกรผู้กู้รับภาระร้อยละ 
0.01 ต่อปี รัฐบาลชดเชยร้อยละ 3.99 ต่อปี  ระยะเวลา 6 เดือน  วงเงินงบประมาณ  79.8 ล้านบาท ซึ่งมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 อนุมัติให้แล้ว จํานวน 60 ล้านบาท โดยอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติม จํานวน 19.8 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น ให้กับ ธ.ก.ส.   
 3. มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุน 
การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานาระดับอําเภอ ทําหน้าที่ตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายแต่มิได้อยู่ 
ในเขตพ้ืนที่ที่มกีารประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. 2556 และให้
คณะกรรมการดังกล่าว ดําเนินการรับรองความเสียหายของเกษตรกรที่ไม่ได้อยู่ในเขตการประกาศเขต 
 

การให้... 
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การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและจดัส่งข้อมูลให ้ธ.ก.ส. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการช่วยเหลือต่อไป  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ด้านแต่งตั้ง 
  วาระที่ 26 เรือ่ง การแต่งต้ังข้าราชการใหดํ้ารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง 
ข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
   1. นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมวิชาการเกษตร แต่งต้ังให้ 
ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมประมง แต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง   
   3. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมพัฒนาทีดิ่น แต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

วาระที่ 27 เรือ่ง การแต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังรองประธาน 
กรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แทนรองประธาน
กรรมการและกรรมการอ่ืนทีข่อลาออก ดังน้ี  
  1. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์  เป็นรองประธานกรรมการ แทนนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ  
ที่ขอลาออก  
   2. นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์  ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการอ่ืน  
แทนนายสมชาย ชาญณรงค์กุล ที่ขอลาออก  
   3. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ผู้แทนสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
เป็นกรรมการอ่ืน แทนนายสรุจิตต์ อินทรชิต ที่ขอลาออก  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังแทนน้ีให้อยู่ในตําแหน่ง 
ตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ทั้งน้ี  กลุม่ประสานราชการได้รวบรวมสรุปผล มติ ครม.ขา้งต้นรวมถึงรายละเอียด 
ทุกวาระการประชุมฯ ไว้ที่ website กลุ่มประสานราชการ  (เข้าทาง      เว็บไซด์ของหน่วยงาน       
 
 

กลุ่มประสาน... 
 
 

 
 





วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ-สังคม 13 ขออนุมัติการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และทบทวนการชดเชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ตามโครงการสานพลังประชารัฐ เพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพด
หลังฤดูทํานา

แต่งตั้ง 26 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

27 การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.thเมื่อ                                                         วันพุธที่  24  ตุลาคม  2561 
 
  วันน้ี (24 ตุลาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วยพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสภาผูส้่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
    (เพ่ือยกเลิกมาตรา 14 และมาตรา 41)  
  6.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) 
    พ.ศ. ....  
  7.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
    ของโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์ม พ.ศ. ....  
  8.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ….  
  9.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  

เศรษฐกิจ- สังคม 
  10.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําโครงการท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ (โครงการบ้านเคหะกตัญญู 
    คลองหลวง 1)  
  11.  เรื่อง  การเช่ือมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการ 
    ปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
 12.  เรื่อง   ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกําหนด 
   อัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกําหนดประเภทบุคคลที่ได้รับ
   การยกเว้นไม่ต้องชําระค่าโดยสารรถถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน  
   พ.ศ. .... 
 13.  เรื่อง   ขออนุมัติการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และทบทวนการชดเชยดอกเบ้ียให้กับ 
   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามโครงการสานพลังประชารัฐ 
   เพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา  

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ 24 ตุลาคม 2561) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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ต่างประเทศ 
 
  14.   เรื่อง   การประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอํานาจเต็ม ปี ค.ศ. 2018 ของสหภาพโทรคมนาคม 
    ระหว่างประเทศ 
  15.   เรื่อง   ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
    สื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
    ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่ง 
    สาธารณรัฐรวันดา 
  16.  เรื่อง  ท่าทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มนํ้า สมัยที่ 13 
  17.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี  
    ครั้งที่ 3 
  18.   เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาแห่งอัสตานาในการประชุมระดับโลกด้านการ 
    สาธารณสุขมูลฐานสําหรับการประชุม Second International Conference on 
    Primary Health Care Towards Universal Health Coverage and the  
    Sustainable Development Goals 
  19.  เรื่อง   ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 36 และการ 
    ประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

แต่งต้ัง 
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงยุติธรรม)  
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
    แห่งชาติ  
  24.  เรื่อง  แต่งต้ังผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  25.  เรื่อง  ให้กรรมการผูช่้วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ  
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงเกษตร
    และสหกรณ์  
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือ
    การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ตามที่คณะกรรมการอิสระ                
เพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ คณะกรรมการ
พิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเสนอ  
   3. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซ้อม
ความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ) เก่ียวกับการจัดต้ังสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ 
และศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ และให้คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเร่งรัด
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แล้วแจ้งผลการดําเนินการการจัดต้ังหน่วยงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพ่ือประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป  
   4. ให้คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของ
สํานักงาน ก .พ . สํานักงบประมาณ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
   ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ที่กําหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่
คุณธรรม การบริหารและการจัดการศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา การเร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาวิชาชีพครู โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีได้กําหนดหลักการซึ่งเป็น
สาระสําคัญให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กรอบการปฏิรูปการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 258 จ. ด้าน
การศึกษาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมี
สาระสําคัญ ดังน้ี  
   1. การให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการการศึกษา  
     1.1 กําหนดให้สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดย
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการกํากับดูแลสถานศึกษาของรัฐที่มีความเป็นอิสระต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง สําหรับ
สถานศึกษาของเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบตามที่กฎหมายกําหนด  
    1.2 กําหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถโดยต้องจัดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา รวมท้ังจัดให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติหน้าที่  
    1.3 กําหนดให้สถานศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรีแต่ละสถานศึกษามีคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพ่ือทําหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา   
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    1.4 กําหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดทําข้อกําหนดด้านคุณภาพของการศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษานําไปจัดทําข้อกําหนดด้านคุณภาพและดําเนินการด้านประกันคุณภาพของสถานศึกษาของตน 
รวมทั้งต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานภายนอก  
    1.5 กําหนดให้มีสมัชชาการศึกษาระดับจังหวัดในแต่ละจังหวัดโดยให้จัดต้ังตามความพร้อม
และความสมัครใจรวมตัวกันของภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานของรัฐ เพ่ือศึกษาและ
เสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในจังหวัด   
    1.6 กําหนดให้สถานศึกษาในระดับการศึกษาก่อนวัยเรียนและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
หลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน โดยหลักสูตรดังกล่าวต้องประกอบด้วยหลักสูตรแกนกลางที่จัดทําขึ้น
เพ่ือใช้กับสถานศึกษาทุกแห่ง และหลักสูตรเพ่ิมเติมของสถานศึกษาท่ีจัดทําขึ้นเอง โดยต้องมีความเหมาะสมกับ
ศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน และตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างและหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ชุมชน และสังคม   
   2. การปฏิรูปครู  
    2.1 กําหนดให้รัฐมีโครงการระยะยาวในการผลิตและพัฒนาครู มีวัตถุประสงค์ในการคัด
กรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา และคัดเลือกสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในการผลิตครูเพ่ือให้
ผู้รับทุนเข้าศึกษา เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของประเทศ  
    2.2 ให้ ศธ. จัดให้มีระบบและวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาสมรรถนะและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง โดย ศธ. จะ
ดําเนินการดังกล่าวเอง หรือสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นผู้ดําเนินการ หรือจัดให้มีความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม เพ่ือดําเนินการดังกล่าว  
   2.3 กําหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และ
สิทธิประโยชน์อ่ืนที่เหมาะสม รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะ และมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
โดยให้คํานึงถึงการปฏิบัติงานที่มีความยากลําบาก หรือการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่เสี่ยงภัยหรือห่างไกล  
   3. คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ  
    3.1 กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน และมีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอํานาจหน้าที่
พิจารณาและจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ พิจารณาเก่ียวกับการดําเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติในด้านต่าง ๆ 
ทั้งด้านงบประมาณ การจัดอัตรากําลังคน และการพัฒนากฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับการจัด
การศึกษาและระบบการศึกษาตามร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี  
    3.2 กําหนดให้มีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติเป็นส่วนราชการใน 
ศธ. ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติเป็นหัวหน้าส่วนราชการ มี
หน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ และศึกษา วิเคราะห์ และนําเสนอข้อมูล
เก่ียวกับการดําเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติ และการจัดการศึกษาและระบบการศึกษาตามร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับน้ี  
     3.3  กําหนดให้การจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนานาประเทศ สถานการณ์และผลการ
สัมฤทธ์ิด้านการศึกษาของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยหากในกรณีที่สภาพการณ์
เปลี่ยนแปลงไปจนไม่เหมาะสมที่จะสามารถดําเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติได้ คณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติย่อมสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมแผนการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้  
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2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการอิสระเพ่ือการ
ปฏิรูปการศึกษาเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี และความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สํานักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. คณะกรรมการพิจารณา
โครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเสนอ  
   3. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซ้อม
ความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ) เก่ียวกับการจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย และให้คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเร่งรัดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว                
แล้วแจ้งผลไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. โครงสร้างการบริหาร  
    1.1 กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นคณะกรรมการ
ระดับชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอํานาจในการจัดทํานโยบายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ ประสานงาน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอ่ืนใดที่เก่ียวข้องใน
ระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้อง จัดให้มีและพัฒนาฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย เสนอ
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการของหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  
    1.2 กําหนดให้มีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีฐานะเป็นนิติ
บุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการของ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย รายได้ของสํานักงาน อาทิ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ เป็นต้น ให้รายได้ที่สํานักงานได้รับจากการดําเนินงาน เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วให้นําส่งเป็น
รายได้ของรัฐ   
   2. กําหนดให้มีระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงก่อนคลอด หรือ
ทารกในครรภ์มารดา (2) ช่วงแรกเกิด ถึงก่อนอายุสามปีบริบูรณ์ หรือช่วงวัยเด็กเล็ก (3) ช่วงอายุสามปีบริบูรณ์ ถึง
ก่อนอายุหกปีบริบูรณ์ หรือ ช่วงเด็กก่อนวัยเรียน หรือช่วงวัยอนุบาล (4) ช่วงอายุหกปีบริบูรณ์ ถึงก่อนอายุแปดปี
บริบูรณ์ หรือ ช่วงวัยรอยต่อระหว่างวัยอนุบาลกับวัยประถมศึกษาปีที่หน่ึงถึงปีที่สอง  
  3. กําหนดวัตถุประสงค์ของการให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรู้ โดยให้อยู่รอด
ปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองจากการล่วงละเมิดไม่ว่าในทางใด ให้มีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและปัญญาที่ดีสมวัย สามารถเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพและความต้องการจําเป็นพิเศษ 



 

 

 

6 

ซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ มีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และมี
จิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
   4. กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอํานาจจัดให้มีการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่
ประชาชนเก่ียวกับการวางแผนครอบครัว การต้ังครรภ์ที่มีคุณภาพ การเลี้ยงดูบุตร การพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งให้มี
หน้าที่และอํานาจจัดให้มีสวัสดิการแก่หญิงมีครรภ์ในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  
  5. กําหนดหน้าที่ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีบริการและสวัสดิการด้านสาธารณสุข 
ด้านการศึกษา และด้านสังคมอย่างมีคุณภาพแก่เด็กปฐมวัย หญิงมีครรภ์ และบุคคลในครอบครัวของเด็กปฐมวัยอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เว้นแต่หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด จัดให้มีการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในช่วงรอยต่อระหว่างระดับอนุบาลกับระดับประถมศึกษาอย่างต่อเน่ืองและราบรื่น จัดให้มีการคัดกรองเพ่ือ
ค้นหาเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา หรือเด็กปฐมวัยที่ไม่มีผู้ดูแลหรือเด็กด้อย
โอกาสอย่างทันท่วงที รวมทั้งการให้ความรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยแก่ครอบครัวเด็กปฐมวัย  
  6. กําหนดให้การรับเด็กปฐมวัยเพ่ือเข้ารับการพัฒนาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและสถานศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติโดยวิธีการสอบคัดเลือกจะกระทํามิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด และผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท  
   7. กําหนดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการและสํานักงานในปีที่สามของวาระ
การดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานของคณะกรรมการและสํานักงานโดย
คณะกรรมการประเมินซึ่งแต่งต้ังโดยคณะรัฐมนตรี  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังน้ี  
   1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... ของกระทรวงยุติธรรม ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
   1. กําหนดบทนิยาม “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” หมายความว่า การดําเนินการเพ่ือให้คู่กรณีมีโอกาส
เจรจาตกลงกันระงับข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาโดยสันติวิธีและปราศจากการวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาท ทั้งน้ี                 
ไม่รวมถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีดําเนินการในช้ันศาล และในช้ันการบังคับคดี   
   2. กําหนดให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามร่างพระราชบัญญัติน้ีไม่กระทบต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ี
ดําเนินการอยู่แล้วโดยหน่วยงานของรัฐและไม่เป็นการต้องห้ามหน่วยงานของรัฐที่ดําเนินการไกล่เกลี่ยอยู่แล้วจะ
ดําเนินการไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติน้ี เช่น การไกล่เกลี่ยโดยอําเภอตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 การไกล่เกลี่ยโดยสํานักงานอัยการสูงสุดตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาทคดีอาญาในช้ันพนักงานอัยการ พ.ศ. 2555  
   3. กําหนดห้ามมิให้ผู้ไกล่เกลี่ยกระทําการหรือจัดให้กระทําการใด ๆ ซึ่งเป็นการบังคับ ขู่เข็ญ 
หลอกลวง หรือกระทําการโดยมิชอบด้วยประการใด ๆ เพ่ือให้คู่กรณีทําข้อตกลงระงับข้อพิพาท  
  4. กําหนดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งที่เก่ียวด้วยสิทธิแห่งสภาพบุคคล สิทธิในครอบครัว                
หรือกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ ไม่สามารถกระทําการไกล่เกลี่ยได้ ส่วนข้อพิพาททางแพ่งที่สามารถไกล่เกลี่ยได้มี                
4 ประการ ดังน้ี (1) ข้อพิพาทเก่ียวกับที่ดินซึ่งมิใช่ข้อพิพาทเก่ียวด้วยกรรมสิทธ์ิ (2) ข้อพิพาทระหว่างทายาทเก่ียวกับ
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ทรัพย์มรดก (3) ข้อพิพาทอ่ืนตามที่ กําหนดในพระราชกฤษฎีกา (4) ข้อพิพาทอ่ืนนอกจาก (1) (2) และ                 
(3) ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าล้านบาท หรือไม่เกินจํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  
   5. กําหนดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา โดยแยกได้เป็น 3 ประเภท ดังน้ี (1) ความผิดอันยอม
ความได้ (2) ความผิดลหุโทษตามมาตรา 390 มาตรา 391 มาตรา 392 มาตรา 393 มาตรา 394 มาตรา 395 และ
มาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา (3) ความผิดลหุโทษอ่ืนที่ไม่กระทบต่อส่วนรวมตามที่กําหนด ในพระราช
กฤษฎีกา ทั้งน้ี เมื่อคู่กรณีทําข้อตกลงระงับข้อพิพาททางอาญากันแล้ว ให้ถือว่าสิทธินําคดีอาญามาฟ้องระงับเฉพาะ
คู่กรณีซึ่งทําข้อตกลงดังกล่าว  
   6. กําหนดให้ในการดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา หากคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนหรือ
พิจารณาคดีของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลแล้ว ให้หน่วยงานซึ่งดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแจ้งให้
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี ทราบ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล อาจรอ
การสอบสวน การสั่งคดี การพิจารณาคดี หรือการพิพากษาคดี แล้วแต่กรณี ไว้ก่อนจนกว่าจะรู้ผลการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท  
   7. กําหนดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยกําหนดให้กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ ยธ. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ซึ่งข้อพิพาทท่ี
ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ดําเนินการได้ ประกอบด้วย (1) ข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาทหรือไม่เกินจํานวน
ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา (2) ข้อพิพาททางแพ่งอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา (3) ข้อพิพาททางอาญาตาม
มาตรา 34   
   8. กําหนดบทกําหนดโทษผู้ไกล่เกลี่ยผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในหน้าที่ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบ
ด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสิ้นปี หรือปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน 
ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ   
   3. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 เก่ียวกับการจัดต้ัง
สํานักงานคณะกรรมการการกระจายหน้าที่และอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเร่งรัดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แล้วแจ้งผลการดําเนินการการจัดต้ังสํานักงานไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อไป   
   4. ให้สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
   1. กําหนดบทบาทของคณะกรรมการการกระจายหน้าที่และอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เพ่ิมมากขึ้นให้เป็นองค์กรบริหารและผลักดันการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําบริการสาธารณะของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกําหนดยุทธศาสตร์การกระจายหน้าที่และอํานาจฯ และนโยบายการกระจายหน้าที่
และอํานาจฯ รวมถึงเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องต่าง ๆ อาทิ มาตรการแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
การบูรณาการภารกิจฯ การจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพ่ิมขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
ตลอดจนมีหน้าที่ประสานกับส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด  
   2. กําหนดให้มีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายหน้าที่และอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นส่วนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ยกระดับจากกองภายใต้ สปน.) โดยเป็นสํานักงานเลขานุการ
ของ ก.ก.ถ. และรับผิดชอบในงานเลขานุการและกิจการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการกระจายหน้าที่และอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   3. กําหนดหลักการการกระจายหน้าที่และอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ การถ่ายโอน
ภารกิจ การจัดสรรภาษีอากร และการถ่ายโอนและพัฒนาบุคลากร รวมถึงการกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจัดต้ังองค์การมหาชนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจท้องถิ่นได้ในกรณีที่มีความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการจัดบริการ
สาธารณะหรือขยายบริการสาธารณะอันเป็นประโยชน์ของประชาชน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ ก.ก.ถ. และให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  
  4. กําหนดหลักการในความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เอกชน เพ่ือดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้  
  5. กําหนดกลไกและขั้นตอนการกระจายหน้าที่และอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
กําหนดให้มียุทธศาสตร์การกระจายหน้าที่และอํานาจ และการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   6. กําหนดให้มีเป้าหมายการจัดบริการสาธารณะและการติดตามประเมินผลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือเป็นหลักประกันการจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานเดิม
ที่หน่วยงานของรัฐเคยให้บริการแก่ประชาชน และกําหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนและให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   7. กําหนดให้มีการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมายรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น และการพิจารณารายได้ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีรายได้จากการจัดเก็บเองมากขึ้น  
   8. กําหนดบทเฉพาะกาลให้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร รวมทั้งการจัดสรรสัดสว่นภาษีและ
อากรที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ได้ต่อไป จนกว่ากฎหมายว่าด้วยรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และกฎหมายที่เก่ียวข้องมีผลใช้บังคับ  
 
5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสภาผูส้่งสินคา้ทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อยกเลิกมาตรา 14 
และมาตรา 41)  
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย            
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่ง
ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญติัแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และให้
กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
   ร่างพระราชบญัญัติสภาผูส้่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการยกเลิกมาตรา 14 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสนิค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537 
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เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นการคืนเสรีภาพแก่ผู้ส่งสินค้าทาง
เรือ ในการเข้าเป็นสมาชิกสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยได้โดยความสมัครใจ  
 
6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ
ทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. ไปประกอบการพิจารณาด้วย  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการทหาร พ.ศ. 2553 โดย
กําหนดสาขาวิชาชีพเฉพาะ เพ่ิมเติม จํานวน 6 สาขาวิชาชีพ คือ (1) สาขากายอุปกรณ์ (2) สาขาจิตวิทยาคลินิก  
(3) สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (4) สาขาสังคมสงเคราะห์ (5) สาขาเวชศาสตร์การสื่อความหมาย และ  
(6) สาขากิจกรรมบําบัด  
 
7. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาล์ม พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวัตถุดิบและ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์ม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับ
ความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
   สาระสําคัญของร่างประกาศ  
  1. กําหนดหลักเกณฑ์การประกอบกิจการโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มแบบหีบนํ้ามันแยกโดยต้องใช้
ปาล์มทะลายและปาล์มลูกร่วงที่เกิดจากการตัดปาล์มและขนส่งปาล์มเป็นวัตถุดิบเท่าน้ัน และต้องสกัดนํ้ามันปาล์มให้
มีคุณภาพ โดยใช้วัตถุดิบข้างต้น จํานวน 1,000 กิโลกรัม ต้องสกัดนํ้ามันได้ไม่น้อยกว่า 18 กิโลกรัม และกําหนด
หลักเกณฑ์การประกอบกิจการโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มแบบหีบนํ้ามันรวมโดยต้องใช้วัตถุดิบเป็นผลปาล์ม จํานวน 
100 กิโลกรัม และต้องสกัดนํ้ามันได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม เพ่ือให้ได้นํ้ามันปาล์มที่มีคุณภาพสูง  
   2. กําหนดข้อยกเว้นคุณภาพของนํ้ามันปาล์มที่สกัด กรณีเกิดภัยธรรมชาติ และภัยธรรมชาติดังกล่าว
ทําให้โรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มสกัดนํ้ามันได้คุณภาพตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ในข้อ 1.   
  3. กําหนดให้อํานาจผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ที่โรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มต้ังอยู่และประสบภัย
ธรรมชาติ ออกประกาศกําหนดคุณภาพของนํ้ามันปาล์มที่สกัดได้ตํ่ากว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ได้ โดยต้องระบุ
ระยะเวลาการใช้บังคับหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในประกาศด้วย  
   4. กําหนดให้โรงงานประกอบกิจการสกัดนํ้ามันปาล์มแบบหีบนํ้ามันแยก และหีบนํ้ามันรวมที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการก่อนวันที่ร่างประกาศฉบับน้ีมีผลใช้บังคับ ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศน้ีภายใน 
180 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 
8. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. …. ของกระทรวงกลาโหม ที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
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   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงกลาโหม
เสนอ  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. …. ของกระทรวงกลาโหม            
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีฐานะเป็น
นิติบุคคล โดยเป็นการขยายขอบเขตการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ทั้งน้ี              
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัย พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีป้องกันประเทศ บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวในภาคธุรกิจ เพ่ือให้เกิดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศข้ึนในประเทศไทย เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
 
9. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ . .) พ .ศ . …. ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้เสนอ
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. แก้ไขบทนิยาม “ทําไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลากไม้
ในป่า หรือนําไม้ออกจากป่าด้วยประการใด ๆ เพ่ือให้กระชับและชัดเจนย่ิงขึ้น  
   2. กําหนดให้ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน
และเพ่ิมเติมให้ไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทําประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไม่เป็นไม้หวงห้าม เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 กันยายน 2561 ส่วน
ไม้ในป่าชนิดใดจะกําหนดให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใดน้ัน ให้กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  
   3. ยกเลิกการกําหนดยกเว้นค่าภาคหลวงสําหรับการทําไม้ในที่ดินทีม่ีโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินของตนได้     
  4. กําหนดเพ่ิมกระบวนการในการรับรองไม้เพ่ือใช้เป็นหลักฐานยืนยันแหล่งที่มาของไม้ โดยใช้
วิธีการแจ้งเพ่ือขอออกหนังสือรับรองไม้และกําหนดให้เป็นภาคสมัครใจ  
  5. กําหนดบทเฉพาะกาลให้ไม้ 18 ชนิดที่ขึน้ในป่าให้ยังคงเป็นไม้หวงห้าม  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
10. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําโครงการที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ (โครงการบ้านเคหะกตัญญู คลองหลวง 1)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี  
   1. อนุมัติการจัดทําโครงการที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ (โครงการบ้านเคหะกตัญญู คลองหลวง 1) 
จํานวน 1 โครงการ รวม 192 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 417.139 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ ทั้งน้ี งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินโครงการในส่วนของการจัดหาและการค้ําประกัน
เงินกู้ภายในประเทศ ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (กค.)  
   2. ให้ พม. รับความเห็นของ กค. (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0818.2/7852 ลงวันที่ 18 
พฤษภาคม 2561) กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข สํานัก
งบประมาณ (หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0723/14509 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561) และคณะกรรมการ



 

 

 

11 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (หนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วน
มาก ที่ นร 1101/3629 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561) ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
    ทั้งนี้ โครงการท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ (โครงการเคหะกตัญญู คลองหลวง 1) มีสาระสําคัญ
โดยสรุป ดังน้ี  
  พื้นที่ดําเนินโครงการ : ที่ดินของการเคหะแห่งชาติ ในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 39.59 ไร่  
  จํานวนหน่วย : 192 หน่วย  
  รูปแบบโครงการ : บ้านแฝดช้ันเดียว ขนาด 38 ตารางวา จํานวน 36 หน่วย, บ้านแฝด 2 ช้ัน ขนาด 
39 ตารางวา จํานวน 68 หน่วย, บ้านแฝด 2 ช้ัน ขนาด 42 ตารางวา จํานวน 48 หน่วย  
   ราคาขายเบื้องต้น : 2.330 – 3.210 ล้านบาท  
   วงเงินลงทุนรวม 417.139 ล้านบาท  
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ : เริ่มดําเนินการก่อสร้างในปี 2561 และจะแล้วเสร็จในปี 2563  
 
11. เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี  
   1. อนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (สํานักงาน กกต.)  เสนอให้ผู้อํานวยการ
ทะเบียนกลางยินยอมให้สํานักงาน กกต. เช่ือมโยงข้อมูลในทะเบียนอ่ืน (ภาพใบหน้า) นอกจากทะเบียนตามมาตรา 
15 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่เป็นสาระสําคัญอย่างย่ิงในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ของสํานักงาน กกต. และเป็น
การดําเนินการเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงในราชอาณาจักร ทั้งน้ี จะไม่นําข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจหรือนอกเหนือภารกิจ/วัตถุประสงค์ที่ร้องขอ โดยให้สํานักงาน กกต. รับความเห็นของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
   2. ให้สํานักงาน กกต. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ร่วมกันพิจารณาแนวทางการกําหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคล
จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง รวมทั้งระบบการตรวจสอบหรือการป้องกันการนําข้อมูลดังกล่าวไป
ใช้นอกเหนือภารกิจหรือการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลให้ชัดเจนด้วย  
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  สํานักงาน กกต. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ยินยอมให้สํานักงาน กกต. เช่ือมโยงข้อมูลที่ปรากฏในทะเบียนอ่ืน (ภาพใบหน้าจากบัตร
ประจําตัวประชาชน) ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญอย่างย่ิงในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามบทบาท
หน้าที่ของสํานักงาน กกต. เพ่ือใช้ตรวจสอบและยืนยันความมีตัวตนของบุคคลที่เก่ียวข้องในการกระทําความผิด
กฎหมายเลือกต้ังหรือประกอบการพิจารณาสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง หรือย่ืนคําร้องต่อศาลเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกต้ัง เพ่ือให้การเลือกต้ังเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
โดยจะไม่นําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจหรือนอกเหนือภารกิจ/วัตถุประสงค์ที่ร้องขอ ซึ่งในปัจจุบันสํานักงาน 
กกต. ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางในราชการระหว่าง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ข้อมูลที่ปรากฏภายในทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย 
หรือทะเบียนประวัติสําหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย แต่ไม่รวมถึงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคล ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้สํานักงาน กกต. เช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองแล้ว  



 

 

 

12 

12. เรื่อง  ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกําหนดอัตราค่าโดยสาร  
วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกําหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระค่าโดยสารรถไฟฟ้า 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ
กําหนดอัตราค่าโดยสาร  วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกําหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระ             
ค่าโดยสารรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน พ.ศ. .... (กําหนดให้อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสําหรับโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน  ราคาเริ่มต้น 16 บาท ราคาสูงสุด 42 บาท) ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้
ดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 มีนาคม 2559 แล้ว
รายงานผลการพิจารณาให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย    
 ทั้งน้ี  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการเจรจากับคู่สัญญาตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 แล้ว โดยบริษัท  ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ยินดีที่จะคง
อัตราค่าโดยสารเดิมในโครงการรถไฟฟ้า จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งในการคงอัตราค่าโดยสารตลอด
ระยะเวลาดังกล่าว เป็นการสนับสนุนในรูปแบบของ Promotion แก่ผู้โดยสาร  โดยไม่ต้องให้รัฐบาลชดเชยแต่
ประการใด  และจะใช้อัตราค่าโดยสารใหม่ซึ่งมีอัตราราคาเริ่มต้นที่ 16 บาท ราคาสูงสุด  42 บาท เท่ากับอัตราค่า
โดยสารที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ยกเว้นสถานีที่ 5 สถานีที่ 8 และสถานีที่ 11 จะมีอัตราค่าโดยสารเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน
สถานีละ 1 บาท ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยจะต้องมีการประกาศต่อสาธารณะก่อนใช้บังคับเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน (ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) ซึ่งคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ได้เห็นชอบกับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าใหม่ด้วยแล้ว 
 สาระสําคัญของร่างข้อบังคับ 

1. ให้ข้อบังคับน้ีมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป  

2. ให้ยกเลิกข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยการกําหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการ 
กําหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระค่าโดยสาร สําหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร  สายเฉลิมรัชมงคล  
พ.ศ. 2559 

3. กําหนดรายละเอียดแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินให้สอดคล้องกับปัจจุบัน  ดังน้ี  
3.1 โครงการรถไฟฟ้ามหานคร  สายเฉลิมรัชมงคล  (สายสีนํ้าเงิน) เริ่มจากสถานีรถไฟฟ้าหัว 

ลําโพง  ผ่านสถานีรถไฟฟ้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิจนถึงสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ  
3.2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยาย แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเร่ิมต้ังแต่สถานี 

รถไฟฟ้าบางซื่อ ถึงสถานีรถไฟฟ้าท่าพระ  และช่วงที่สองเริ่มต้ังแต่สถานีรถไฟฟ้าหัวลําโพง ถึงสถานีรถไฟฟ้าหลักสอง  
4. กําหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ดังน้ี  

จํานวนสถานีรถไฟฟ้าที่
เดินทาง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ขึ้นไป

อัตราค่าโดยสาร (บาท)  16 19 21 23 26 
เพ่ิม 
1 

บาท)

28 30 33 
เพ่ิม 
1 

บาท)

35 37 40 
เพ่ิม 
1 

บาท)

42 

5. กําหนดประเภทบุคคลที่ได้ลดหย่อนค่าโดยสารและได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระค่าโดยสาร  
6. กําหนดให้คณะกรรมการ รฟม. มีอํานาจออกประกาศลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าได้เป็นครั้งคราว 

เพ่ือส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้า หรือเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล หรือกรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิง 
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13. เรื่อง  ขออนุมัติการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และทบทวนการชดเชยดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี  
 1. อนุมัติการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการสานพลังประชารัฐ เพ่ือสนับสนุนการปลูก
ข้าวโพดหลังฤดูทํานา อัตราเบ้ียประกันภัยไร่ละ 65 บาท (รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพ่ิม) พ้ืนที่เป้าหมาย 2 
ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด ครอบคลุมเกษตรกรผู้เอาประกันภัยประมาณ 150,000 ราย รวมวงเงินไม่เกิน 130 ล้านบาท 
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
ให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) โดยให้ ธ.ก.ส. ดําเนินการ ดังน้ี  
  1.1 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนเบ้ียประกันภัยจากสํานัก
งบประมาณ (สงป.) ตามข้ันตอนต่อไป  
  1.2 เป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรผู้ขอเอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยตามโครงการสาน
พลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา ปีการผลิต 2561/62  
 2. ทบทวนการชดเชยอัตราดอกเบ้ียให้กับ ธ.ก.ส. ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการ
ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา  ในประเด็นดอกเบ้ียสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากร้อยละ 3.01 ต่อปี 
ระยะเวลา 6 เดือน เป็นอัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 4 ต่อปี เกษตรกรผู้กู้รับภาระร้อยละ 0.01 ต่อปี รัฐบาลชดเชยร้อยละ 
3.99 ต่อปี  ระยะเวลา 6 เดือน  วงเงินงบประมาณ  79.8 ล้านบาท ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 
อนุมัติให้แล้ว จํานวน 60 ล้านบาท โดยอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม จํานวน 19.8 ล้านบาท จากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ให้กับ ธ.ก.ส.   
 3. มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพด
หลังฤดูทํานาระดับอําเภอ ทําหน้าที่ตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายแต่มิได้อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศ
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. 2556 และให้คณะกรรมการดังกล่าวดําเนินการรับรองความเสียหาย
ของเกษตรกรที่ไม่ได้อยู่ในเขตการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและจัดส่งข้อมูลให้ 
ธ.ก.ส. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพ่ือพิจารณาดําเนินการช่วยเหลือต่อไป 
 สาระสําคัญของเร่ือง  
 กษ. รายงานว่า  
 ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ครั้งที่ 4/2561 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการการสนับสนุนเบ้ียประกันภัยให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
สานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา โดยมีรายละเอียดโครงการสรุปได้ดังน้ี  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ระบบประกันภัยในการดูแลความเสี่ยงภัยธรรมชาติ รูปแบบเดียวกับ

โครงการประกันภัยข้าวนาปี และคุ้มครองต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา 

2. พื้นที่เป้าหมาย 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด (ภาคเหนือ จํานวน 15 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จํานวน 15 จังหวัด ภาคกลาง จํานวน 2 จังหวัด และภาคตะวันออก  
จํานวน 1 จังหวัด) ครอบคลมุเกษตรกรผูเ้อาประกันภัยประมาณ 150,000 ราย 
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3. เงื่อนไขการรับประกันภัย 3.1 ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุช่ือเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือในใบรับรองการประกันภัยน้ี ทั้งน้ี จะต้องเป็น
เกษตรกรท่ีอยู่ในพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทํานาตาม
โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานาเท่าน้ัน 
และที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) 
ปี 2561/62 กับกรมส่งเสริมการเกษตร  
3.2 รูปแบบการเอาประกันภัย คือ เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการสานพลังประชา
รัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา โดย ธ.ก.ส. เป็นผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัย  
3.3 อัตราเบี้ยประกันภัย จํานวน 65 บาท/ไร่ (รวมอากรแสตมป์และ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

4. วงเงินคุ้มครอง 4.1 หมวดความคุ้มครองที่ 1 ได้รับวงเงินคุ้มครอง จํานวน 1,500 บาท/ไร่ จาก
ความเสียหายจากนํ้าท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุ
หรือพายไต้ฝุ่น  ภัยอากาศหนาวหรือนํ้าค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ หรือภัยจากช้าง
ป่า ซึ่งภัยดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือ  
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในระยะเวลาเอาประกันภัย  
4.2 หมวดความคุ้มครองที่ 2 ได้รับวงเงินคุ้มครอง จํานวน 750 บาท/ไร่ จาก
ความเสียหายจากศัตรูพืชหรือโรคพืชระบาด  ซึ่งภัยดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดได้
มีการประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน
ระยะเวลาเอาประกันภัย 

5. การอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย
ของรัฐบาล 

รัฐบาลจะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ทุกราย ในพื้นที่เป้าหมาย 2 ล้านไร่ งบประมาณรวม 130 ล้านบาท  

6. ระยะเวลาเอาประกันภัย ต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา  
ถึงวันสุดท้ายที่ต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561/62 ยังคงยืนต้นอยู่ใน 
แปลงเพาะปลูกก่อนการเก็บเก่ียว (วันเพาะปลูกไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2562) 

7. การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยจะพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทนจากแบบรายงานข้อมูล 
ความเสียหายจริงเพ่ือรับค่าสินไหมทดแทน (กษ 02 เพ่ือการประกันภัยข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์) ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) กับทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ปี 2561/62  
กับกรมส่งเสริมการเกษตร

 
 

ต่างประเทศ 
 
14.  เรื่อง  การประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอํานาจเต็ม ปี ค.ศ. 2018 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบเอกสารท่าทีของประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอํานาจเต็ม               
ปี ค.ศ. 2018 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) 
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รวมถึงร่างข้อสงวนต่อกรรมสารสุดท้ายซึ่งได้แก้ไขตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ได้ให้ความเห็น และ
มอบหมายให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยหรือผู้แทนไทยที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคณะพิจารณาใช้ดุลยพินิจ                
ตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป (จะมีการประชุม ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับ              
เอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2561) 
  2. มอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะและรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการอภิปราย ลงมติ และ              
ลงนามในกรรมสารสุดท้ายของการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอํานาจเต็มปี ค.ศ. 2018 ของ ITU 
  3. มอบหมายให้ กต . ออกหนังสือแต่งต้ังผู้แทน (Credentials) โดยมอบอํานาจตามข้อ 2                 
ให้แก่หัวหน้าคณะและรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
  สาระสําคัญของเร่ือง ดศ. แจ้งว่า สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ได้เชิญประเทศ
สมาชิกพิจารณาแต่งต้ังคณะผู้แทนเพ่ือเข้าร่วมการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอํานาจเต็ม ปี ค.ศ. 2018 (Plenipotentiary 
Conference 2018 : PP-18)  ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2561 
ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นทุก 4 ปี มีคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิก 193 ประเทศเข้าร่วม โดยการเข้าร่วมการ
ประชุม PP-18 น้ี จะเป็นโอกาสในการแสดงบทบาทการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ ในฐานะที่
ประเทศไทยเป็นสมาชิก ITU ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2426 เป็นที่ต้ังสํานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ ITU ต้ังแต่ปี              
พ.ศ. 2535 และได้รับเลือกต้ังให้ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาบริหารของ ITU ต่อเน่ืองถึง 9 สมัย อีกทั้งที่ผ่านมาได้แสดง
บทบาทในเวทีการประชุมต่าง ๆ และได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมระดับนานาชาติของ ITU หลายครั้ง 
  ทั้งน้ี ในการประชุม PP- 18 จะมีการเลือกต้ังตําแหน่งผู้บริหารของ ITU สําหรับวาระปี                 
ค.ศ. 2018 – 2022 ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ ITU ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุก ๆ 4 ปี โดย
ประเทศไทยก็ได้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกต้ังในตําแหน่งสมาชิกสภาบริหารในส่วนของภูมิภาคเอเชียและออสตราเล
เซีย (ภูมิภาค อี) และได้รับเลือกต้ังให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี พ.ศ. 2516 รวม 9 สมัย สําหรับใน
ครั้งน้ี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 อนุมัติให้ประเทศไทยสมัครรับเลือกต้ังในตําแหน่งดังกล่าวอีก 
1 สมัย โดยให้ กต. ดําเนินการขอคะแนนเสียง/แลกเสียงสนับสนุนจากประเทศต่าง ๆ เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
เลือกต้ังให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวอีก 1 สมัย ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ ITU รวมทั้ง
การกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา และวางแผนด้านโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันจะเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านโทรคมนาคมของภูมิภาคด้วยบทบาทที่แข็งขันของประเทศไทย
ในเรื่องการพัฒนาด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศต่อไป 
 
15.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยี
ดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแห่งสาธารณรัฐรวันดา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ 
ดังน้ี 
  1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแห่งสาธารณรัฐรวันดา ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความจําเป็นต้อง
ปรับปรุงถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ดศ. 
ดําเนินการได้โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการ
ปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
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  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายให้เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าว 
[โดยจะมีการลงนามในการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอํานาจเต็มปี ค.ศ. 2018 (Plenipotentiary Conference 2018 : 
PP - 18) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 
พฤศจิกายน 2561]  
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นการพัฒนาด้านโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) และเทคโนโลยีดิจิทัลของสองประเทศ เช่น พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม ICT และ
เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมความร่วมมือด้านโครงสร้างพ้ืนฐานบรอดแบรนด์และพัฒนาการบริการ ส่งเสริมนวัตกรรม
ดิจิทัลและระบบนิเวศดิจิทัล เป็นต้น  
  ทั้งน้ี การลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับน้ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการขยายความร่วมมือ
ด้านการลงทุน พัฒนาด้านเทคนิค ขยายตลาด และพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไปในอนาคต  
 
16. เรื่อง ท่าทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ํา สมัยที่ 13 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มนํ้า สมัยที่ 13 
  2. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ  
  ทั้งน้ี  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างท่าทีไทยฯ เพ่ิมเติมจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือ                 
ให้ความเห็นชอบไว้  ให้สามารถดําเนินการได้  โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
  สาระสําคัญของเร่ือง 

 1. ร่างท่าทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มนํ้าสมัยที่ 13 ระหว่างวันที่ 
21-29 ตุลาคม 2561 ณ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีสาระสําคัญ เช่น (1) ฝ่ายไทยจะสนับสนุนและ             
ให้ความร่วมมือในการดําเนินการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มนํ้าอย่างชาญฉลาดร่วมกับประชาคมโลก                 
(2) ฝ่ายไทยขอให้ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ ชุ่มนํ้าขับเคลื่อนการดําเนินงานการให้ความรู้และการมีส่วนร่วม                 
ของประชาชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มนํ้าไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยกลไกความริเริ่มระดับภูมิภาค            
ที่มีอยู่ และ (3) ฝ่ายไทยเห็นควรสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือ Rapid assessment of wetland ecosystem 
service (RAWES)  ซึ่งเป็นเครื่องมือสําหรับการประเมินการให้บริการทางนิเวศของระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มนํ้าโดย               
ความสมัครใจ เป็นต้น ทั้งน้ี คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
2561 ได้มีมติเห็นชอบร่างท่าทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มนํ้า สมัยที่ 13 ดังกล่าวแล้ว 
  2. องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่              
ชุ่มนํ้า สมัยที่ 13 ประกอบด้วย  
  1) หน่วยงานภายใน ทส. จํานวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
(2) กรมป่าไม้ (3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (4) กรมทรัพยากรนํ้า และ (5) สํานักงานนโยบายและ                 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
  2) หน่วยงานภายนอก ทส. จํานวน 1 หน่วยงาน คือ กรมองค์การระหว่างประเทศ 
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  ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทน
ไทยข้างต้นแล้ว และมอบหมายให้เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเดินทางเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 
 
17. เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี ครัง้ที ่3 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี ครั้งที่ 3  
ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ (พม.) เสนอ  
  ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไมข่ดัต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย ให้ พม. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
  สาระสาํคญัของร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรฐัมนตรีอาเซียนด้านสตรี ครัง้ที่ 3 ภายใต้
หัวข้อหลัก “การคุ้มครองทางสงัคมเพ่ือสตรีและเด็กหญิง เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน 2025” สรุปได้ดังน้ี 
  1. ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีและเด็กหญงิในภูมิภาค
อาเซียน ตามท่ีระบุในวิสัยทัศน์อาเซียน 2025, แผนงานประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2025, ปฏิญญาผู้นํา
อาเซียนว่าด้วยการดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025, ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี
และขจัดความรุนแรงต่อเด็กในภูมิภาคอาเซียน 2013 และปฏิญญาผู้นําอาเซียนว่าด้วยการดําเนินงานตามวิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียน 2025 และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยคํานึงถึงมิติหญิงชาย 2017  
  2. ยกย่อง กระบวนการในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ของแผนปฏิบัติการภูมิภาคว่าด้วยการขจัด
ความรุนแรงต่อสตรี (RPA EVAW) และแผนปฏิบัติการภูมิภาคว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก และความพยายาม
ต่อเน่ืองในการบูรณาการประเด็นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศเข้าสู่เสาหลักทัง้สามเสาของอาเซียน 
  3. ตระหนักถึงการบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีและ
เด็กหญิง มาตรการในการคุ้มครองทางสังคม มีความสําคญั เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้สตรีและเด็กหญิงมีสิทธิ
เสรีภาพ ตระหนักถึงศักยภาพของตน เลือกเส้นทางชีวิต และสามารถยืนหยัดและยืดหยุ่นท่ามกลางความเสี่ยงและ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
  4. ยอมรับ การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศท้ังหลักการ กระบวนการและการปฏิบัติด้วยการ
ข้ามภาคส่วน ซึ่งต้องมีความพยายามร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ  ของการพัฒนาอย่างย่ังยืน ได้แก่ การคุ้มครองทาง
สังคม การศึกษา การขจัดความยากจน การเสริมพลังทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  5. สนับสนุน รฐัสมาชิก เพ่ือรว่มมือกันเพ่ือเร่งให้เกิดความก้าวหน้าและประโยชน์ในการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ และการบูรณาการมิติหญิงชายในสามเสาหลักของอาเซียน ซึ่งมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
และประชาชนมีส่วนร่วมในอาเซียน 
  6. ส่งเสริม การนําประเด็นหญิงชายเข้าไปในทุกภาคส่วนของการพัฒนาอย่างย่ังยืน การมีส่วนร่วม
และความต้องการของสตรีและเด็กหญิงในการออกแบบและดําเนินการด้านนโยบายและโครงการต่าง ๆ  ที่ส่งผล
กระทบต่อชีวิตและการดํารงชีวิตของสตรีและเด็กหญิง 
  7. กระตุ้น รฐัสมาชิก และสามเสาหลักใหผ้นึกกําลังและสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์
ระหว่างรัฐสมาชิกและหุ้นส่วนภายนอกเพ่ือยุติการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและเด็กหญิงทุกรูปแบบ 
  8. สนับสนุนอย่างแข็งขัน ต่อการมีส่วนร่วมของผู้ชายและเด็กชายในฐานะผู้นําการเปลี่ยนแปลงใน
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในพฤติกรรมและบรรทัดฐานทาง
เพศ ซึ่งเป็นข้อกําหนดเบ้ืองต้นของการปฏิรูปโครงสร้างเพ่ือความเสมอภาค 
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  9. ใหข้ับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ACW 2016 – 2020 และรับประกนัว่าการมีส่วน
ร่วมและความหลากหลายของสตรีและเด็กหญิงของอาเซียนได้รับการบรรจุในแผนปฏิบัติการ ACW 2021 – 2025 
ฉบับต่อไป 
  10. สร้างความเข้มแข็งให้กับพันธสัญญา เพ่ือยํ้าถึงความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศการบูรณาการ
ความเสมอภาคระหว่างเพศในความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมวัฒนธรรม และตระหนักถึงวิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียน 2025 และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  โดยการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี ครั้งที่ 3 (The 3rd ASEAN Ministerial Meeting 
on Women) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2561 จะมีการรับรอง
ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 
   
18.  เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาแห่งอัสตานาในการประชุมระดับโลกด้านการสาธารณสุขมูลฐาน
สําหรบัการประชุม Second International Conference on Primary Health Care Towards Universal 
Health Coverage and the Sustainable Development Goals 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาแห่งอัสตานาของการประชุมระดับโลกด้านการ
สาธารณสุขมูลฐาน ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ โดยหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาฯ 
ฉบับดังกล่าว ที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ สธ. สามารถ
ดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรทีราบภายหลังพร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกล่าว และเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายร่วมรับรองร่าง
ปฏิญญาฯ ฉบับดังกล่าว 
  สาระสาํคญัของร่างปฏิญญาแห่งอัสตานาในการประชุมระดับโลกด้านการสาธารณสขุมูลฐาน
ฉบับดังกลา่วเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในพันธสัญญาปฏิญญาอัลมา อตา (Alma-Ata) ซึ่งได้มีการจัดทําขึ้นมาต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2521 และเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ในปี พ.ศ. 2573 โดยสรุป ดังน้ี 
  1. ภาครัฐและภาคสังคม จะต้องให้ความสําคัญในการส่งเสริม และคุม้ครองสุขภาพและสุขภาวะของ
ประชาชนให้ดีขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับบุคคลตลอดจนระบบสุขภาพที่เข้มแขง็ 
  2. การสาธารณสุขมลูฐานและการบริการด้านสุขภาพ จะต้องมีคณุภาพสูง มีความปลอดภัย มีความ
ครอบคลุม มีการบูรณาการ สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย และราคาเหมาะสมสําหรับประชาชนทุกคน พร้อมด้วยการ
บริการโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมที่มคีุณภาพมาตรฐาน มีทักษะความชํานาญ มีความกระตือรือร้น 
  3. ชาวบ้านและชุมชนจะต้องมีพลังและร่วมกันในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีและเป็นผู้นํา
ด้านสุขภาพรอบด้าน 
  4. ผู้มสี่วนร่วมทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย จะต้องประกาศตนในการเข้าร่วมส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งต่อนโยบายสุขภาพระดับชาติ ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนการดําเนินงานต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
  ทั้งน้ี ร่างปฏิญญาฯ ได้แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการเคารพ ปกป้อง และส่งเสริมสทิธิขั้น
พ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคน การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณสุขมูลฐาน การจัดบรกิารสุขภาพที่มีคุณภาพ 
ปลอดภัย ราคาเหมาะสม และให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการ การมีส่วนรว่มจากทุกฝ่ายในสังคมเพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพของคน การสร้างความย่ังยืนด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน การเสริมสร้างพลังอํานาจของชาวบ้านและ
ชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของนโยบายด้านสุขภาพของภาครัฐ ตลอดจนการผลักดันให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียสนับสนุน
นโยบายของชาติในการสร้างความเข้มแข็งและความย่ังยืนทางด้านสาธารณสุขมูลฐาน โดยภายหลังจากที่ปฏิญญา
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ฉบับน้ีไดรับการรับรองร่วมกันจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องจะได้นําไปสู่การปฏิบัติจริงในทันทีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยังยืนของการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของทุกคน 
  โดยที่ร่างปฏิญญาแห่งอัสตานาในการประชุมระดับโลกด้านการสาธารณสุขมูลฐานจะมกีารรับรองใน
การประชุม Second International Conference on Primary Health Care Towards Universal Health 
Coverage and the Sustainable Development Goals ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2561 ณ กรุงอัสตานา 
สาธารณรัฐคาซัคสถาน  
 
19. เรื่อง  ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลงังานอาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 36 ร่างถ้อยแถลง
ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ครั้งที่ 15 และร่างถ้อยแถลงร่วมของ
การประชุมสุดยอดรัฐมนตรีพลังงานเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 12  
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผูท้ี่ได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ใหก้ารรับรองในร่างถ้อยแถลงร่วมฯ น้ี ร่วมกับรฐัมนตรีพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิก
ดังกล่าวได้ 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
พลังงาน ครั้งที่ 36 และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง ในส่วนทีม่ิใช่สาระสําคญัหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศ
ไทยและไม่ขัดกับหลักการทีค่ณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พน. และคณะผู้แทนไทยที่เข้ารว่มการประชุม
ดังกล่าวสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
  สาระสาํคญัของร่างถ้อยแถลงร่วมฯ 
  1. ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครัง้ที่ 36 เป็นถ้อยแถลงร่วม
สรุปผลการประชุม ซึ่งประกอบด้วยสาระหลัก คือ การดําเนินงานและความสําเร็จของประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือ
การบรรลุเป้าหมายตามแผน APAEC พ.ศ. 2559 – 2568 ระยะที่ 1 พ.ศ. 2559 – 2563 ซึ่งให้ความสําคัญในการลด
ความเข้มข้นของการใช้พลังงานในอาเซียน และการเพ่ิมสดัส่วนพลงังานหมุนเวียนในภาพรวมการใช้พลังงาน รวมถึง
การขยายโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานให้ครอบคลุมกว้างขวางในภูมิภาคมากขึ้น ส่งผลต่อความม่ันคงด้านพลังงาน
ในภาพรวม นอกจากน้ันยังส่งเสริมการพัฒนาแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและนโยบายที่แข็งแกร่งเพ่ือ
เสริมสร้างความยืดหยุ่นด้านพลังงานในอนาคตของภูมิภาค การส่งเสริมเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด รวมถึงโครงการซื้อ
ขายไฟฟ้าระดับพหุภาคีภายใต้โครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่าง ลาว ไทย และมาเลเซีย และผลกัดันโครงการ
บูรณาการฯ ให้มีการซื้อขายไฟฟ้าฟ้าเพ่ิมขึ้น และได้มีการแสดงความยินดีกับการลงนาม บันทึกความเข้าใจระหว่าง
อาเซียน และทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (Memorandum of Understanding (MOU) between 
the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the International Renewable Energy 
Agency (IRENA) 
  2. ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน+3 ครั้งที่ 15 เป็นถ้อยแถลงร่วมสรุปผลการ
ประชุม ซึ่งประกอบด้วยสาระหลัก คือ การให้ความสําคญัของความร่วมมือด้านพลังงานและการบูรณาการตลาด
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน + 3 การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับความม่ันคงด้าน
พลังงานนํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน รวมถึงการให้ความสาํคัญกับความปลอดภัยและความมั่นคงทางพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน + 3 โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาความเข้าใจสาธารณะในด้าน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจคาร์บอนตํ่าและพลังงานสะอาดที่ย่ังยืน 
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  3. ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 12 เป็นถ้อยแถลงร่วม
สรุปผลการประชุม ซึ่งประกอบด้วยสาระหลัก คือ การใหค้วามสําคัญของการดําเนินความร่วมมือในการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสามารถเอ้ือต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจความม่ันคงด้านพลังงาน
และระบบนิเวศที่ย่ังยืนของภูมิภาค การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานหมุนเวียนและเช้ือเพลิงชีวภาพ
รุ่นสําหรับภาคขนส่งและภาคอื่น ๆ การส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูง อาทิ ก๊าซธรรมชาติเหลว 
(LNG) การใช้เทคโนโลยีการปล่อยมลพิษตํ่า อาทิ การใช้เทคโนโลยีไฮโดรเจนสําหรับภาคคมนาคม และการเน้นยํ้า
บทบาทสําคัญของก๊าซธรรมชาติในการพัฒนาความม่ันคงด้านพลังงาน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง 
  ทั้งน้ี การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 36 การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
พลังงาน+3 (จนี ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ครั้งที่ 15 และการประชุมสุดยอดรัฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 
12 มกํีาหนดจดัขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 

แต่งต้ัง 
20. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นางพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ 
นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุ่มงานพัฒนางานส่งเสริมป้องกัน สํานักพัฒนาสุขภาพจิต กรม
สุขภาพจิต ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มบริการทาง
การแพทย์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็น
วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
21. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นางอรุณรุง่ โพธิ์ทอง          
ฮัมฟรีย์ส รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา 
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทน           
ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี การแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศ
ผู้รับ 
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)  
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามญั สังกัด
กระทรวงยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นางก่ิงกาญจน์ บุญประสทิธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. พนัตํารวจเอก ทรงศักด์ิ รักศักด์ิสกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. พนัตํารวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ รองผู้อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ดํารงตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่
ว่างและทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ  
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23. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
ให ้นายสนิท อักษรแก้ว พ้นจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แต่งต้ังเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว แทน นายอําพน กิตติอําพน ประธานกรรมการเดิมที่ลาออก
จากตําแหน่ง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
24. เรื่อง แต่งต้ังผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งต้ัง นายสมพงษ์ ปรีเปรม ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (ผู้ว่าการ กฟภ.) และการกําหนดอัตราค่าตอบแทนตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ (ตามมติ
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561) สําหรับค่าตอบแทนและสทิธิ
ประโยชน์อ่ืน รวมท้ังเง่ือนไขการจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรมีีมติ และให ้นายสมพงษ์ ปรีเปรม ลาออก
จากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสญัญาจ้างด้วย  
 
25. เรื่อง ให้กรรมการผูช้่วยรัฐมนตรีคงอยูป่ฏิบัติหนา้ที่ต่ออีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้ นายธีระพงษ์ รอด
ประเสริฐ ผูช้ว่ยรัฐมนตรีประจํากระทรวงคมนาคม ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน่งหน่ึงปี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2561 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ ต้ังแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561  
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
   1. นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมวิชาการเกษตร แต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมประมง แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง   
   3. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมพัฒนาทีดิ่น แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
27. เรื่อง การแต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน
ในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แทนรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนที่ขอ
ลาออก ดังน้ี  
  1. นายอนนัต์ สุวรรณรัตน ์เป็นรองประธานกรรมการ แทนนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ที่ขอลาออก  
   2. นางสาวเสริมสุข สลักเพช็ร์ ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เป็นกรรมการอ่ืน แทนนาย
สมชาย ชาญณรงค์กุล ที่ขอลาออก  



 

 

 

22 

   3. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสขุ ผูแ้ทนสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นกรรมการอ่ืน 
แทนนายสุรจิตต์ อินทรชิต ทีข่อลาออก  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังแทนน้ีให้อยู่ในตําแหน่งตามวาระ
ของผู้ซึ่งตนแทน  

………………. 




