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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561                                              1 

เรียน ผู้อํานวยการกลุ่มประสานราชการ 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี  
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 4 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  

   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ  
  3. ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของกระทรวงการคลังและคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้การดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการโดยหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามที่
กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกําหนดหลักเกณฑ์ในการดําเนินการไว้โดยเฉพาะและมี
มาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน หรือมีหลักประกันในการคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลไม่ตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี  
   2. เพ่ิมบทนิยามคําว่า “ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ” เพ่ือให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําว่า “หน่วยงานของรัฐ” เพ่ือให้มี
ความชัดเจนครอบคลุมหน่วยงานของรัฐทุกประเภท  
    3. แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบุคคลต่างด้าว โดยให้
ยกเลิกนิยามคําว่า “คนต่างด้าว” และเปิดกว้างให้คนต่างด้าวมีสิทธิเท่าเทียมกับคนสัญชาติไทยในการเข้าถึงข้อมูล 
มิใช่มีสิทธิเฉพาะตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวงเท่าน้ัน  
   4. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่เป็นข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยไม่ต้องร้องขอ และแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
 

5. กําหนด... 
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  5. กําหนดวิธีการเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
หรือที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  
  6. กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ได้รับคําขอให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
รวมถึงกําหนดให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจําหน่วยงานเพ่ือจัดวางระบบการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการและทําหน้าที่พิจารณากล่ันกรองการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่หน่วยงานของรัฐได้รับคําขอ 
และกําหนดมาตรการบังคับสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ  

7. กําหนดหลักเกณฑ์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลกรณีที่มีการ 
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ เช่น การเข้าถึงและการ
ใช้งานสารสนเทศ อุปกรณ์ ระบบ และสถานที่ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่าง
สม่ําเสมอ เป็นต้น  

8. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยเพ่ิม 
ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และแก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ให้
คําแนะนําปรึกษาในการดําเนินการใด ๆ ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เพ่ือคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดวาระการดํารง
ตําแหน่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการในระหว่างที่ตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลง  
  9. กําหนดให้ผู้อุทธรณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ด้านเศรษฐกิจ 
วาระที่ 15 เรื่อง พื้นทีเ่ป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยูอ่าศัยและทํากินใน 

พื้นทีป่่าไม้ (ทุกประเภท) 
สาระสําคัญ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี  

  1. เห็นชอบในหลักการพ้ืนที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทํากินใน
พ้ืนที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) ตามนัยมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน 2561  ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสํานักงบประมาณไปดําเนินการต่อไปด้วย ทั้งน้ี ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์  และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย  
  2. ในการดําเนินการตามกรอบมาตรการฯ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องช้ีแจงให้ราษฎรกลุ่มเป้าหมายทราบเก่ียวกับเจตนารมณ์ หลักเกณฑ์  และเง่ือนไขในการ
จัดสรรที่ดินของแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ให้ถูกต้องและชัดเจน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของการปฏิบัติตามข้อกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องและสิทธิของผู้ได้รับจัดสรรที่ดิน   
  3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณากําหนด
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขการบุกรุกพ้ืนที่ป่าให้ชัดเจนและดําเนินการอย่างจริงจังเพ่ือไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่
ป่าเพ่ิมเติมอีก   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 16... 
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วาระที่ 16 เรือ่ง ผลการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ 6 และการจัด 
กิจกรรมวันดินโลก ปี 2561 
 สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) เสนอ ดังน้ี 
 1. รับทราบผลการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership 
Plenary Assembly : GSP PA) ครั้งที่ 6 
 2. เห็นชอบในหลักการการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center 
of Excellence for Soil Research in Asia : CESRA) และรางวัลวันดินโลก (World Soil Day Award)  
 สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทั้ง 2 กิจกรรม ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมพัฒนา
ที่ดิน) ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ต้ังรองรับไว้ในโอกาสแรก  หากไม่เพียงพอให้ปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามความจําเป็นและ
เหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป สําหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ให้จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามนัยมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 สาระสําคัญของเรื่อง 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า 
 1. การประชุม GSP PA ครั้งที่ 6 และการประชุมที่เก่ียวข้อง 
  1.1 การประชุม GSP PA ครั้งที่ 6 
       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุม GSP PA ครั้งที่ 6 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง เมื่อวันที่  11 – 13 มิถุนายน 2561 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการและ
ประเทศสมาชิกกลุ่มความร่วมมือด้านดินแห่งเอเชีย (Asian Soil Partnership : ASP)  
     1.2 การประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
การประชุม GSP PA ครั้งท่ี 6 มติที่ประชุม 
การหารือกับผู้ อํานวยการ
ใหญ่ FAO  

ผู้อํานวยการใหญ่ FAO กล่าวขอบคุณประเทศไทยที่สนับสนุนการดําเนินงานของ 
GSP และไทยมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานด้านดินในระดับสากล และยินดีให้
การสนับสนุนการมอบรางวัลวันดินโลก ในทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี โดย
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสมัชชาความร่วมมือดินโลก (GSP Secretariat) 
ดําเนินการคัดเลือกและจัดทําหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานของสหประชาชาติ 

การหารือกับผู้ อํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรดินและ
นํ้าของ FAO 

ผู้แทนไทยได้หารือกับผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรดินและนํ้าของ FAO เพ่ือหา
แนวทางการจัดทําโครงการประเมินความเสื่อมโทรมของดินและการขยายผลการ
จัดการที่ดินอย่างย่ังยืนซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง FAO และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กรมพัฒนาที่ดิน) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility : GEF) โดยจะบูรณาการ
การทําเกษตรกรรมย่ังยืนภายใต้โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” และการจัดการ
ทรัพยากรดินอย่างย่ังยืนเพ่ือความม่ันคงทางอาหารภายใต้กรอบและแนวทางการ
ทํางานของ GSP  

 
 

2. การจัด... 
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  2. การจัดกิจกรรมวันดินโลกปี 2561 มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
 
การประชุม GSP PA ครั้งท่ี 6 มติที่ประชุม 
วัตถุประสงค์ 
 
 

1. เพ่ือน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดําริด้านการ
จัดการดินอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนทําให้ทั่วโลก
ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพ เป็นที่มาของการประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม  
ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันดินโลก 
2. เพ่ือกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรดิน 
และดําเนินการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน นําไปสู่ความ
มั่นคงทางอาหารและการขจัดความหัวโหย 

แผนการดําเนินงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดให้มี กิจกรรมตลอดทั้ ง ปี  ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน ได้แก่ นักวิชาการ ข้าราชการ สถาบันการศึกษา 
ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ โดยมีกิจกรรมหลักได้แก่ การมอบรางวัล 
World Soil Day Award การจัดต้ังศูนย์ CESRA การจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือการ
จัดการดินอย่างย่ังยืน เป็นต้น 

 
 3. การดําเนินกิจกรรมวันดินโลก การจัดต้ังรางวัลวันดินโลกและศูนย์ CESRA จะช่วยสนับสนุน
บทบาทนําของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 ขององค์การสหประชาชาติ 
โดยเฉพาะเป้าหมายการพัฒนาที่ 2 การขจัดความอดอยากหิวโหย เป้าหมายท่ี 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายที่ 15 การปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน รวมทั้ง
เช่ือมโยงไปสู่การบรรลุผลในเป้าหมายและเป้าประสงค์อ่ืน ๆ  
 ทั้งน้ี การจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชียเป็นการจัดต้ังหน่วยงาน
ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มิได้เป็นการขอจัดต้ังหน่วยงานข้ึนใหม่ 
และการจัดต้ังรางวัลวันดินโลกเป็นการดําเนินการตามผลการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ 6 
ที่ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติในการดําเนินการจัดงานวันดิน
โลกทุกปี ซึ่งการดําเนินการทั้ง 2 กิจกรรมในปี 2561 น้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีรองรับไว้แล้ว 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด้านต่างประเทศ      
วาระที่ 18 เรื่อง การพิจารณาเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามเข้ามาทํางาน 

ตาม MOU เพิ่มเติม  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างงาน 

ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 
เพ่ือเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามเข้ามาทํางานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน
แรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพ่ิมเติม โดยให้
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามที่นําเข้าตามร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวสามารถทํางานรับใช้ในบ้านและงาน
กรรมกรในทุกประเภทกิจการได้เช่นเดียวกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามที่กระทรวง
แรงงาน (รง.) เสนอ และให้ รง. ดําเนินการเจรจากับฝ่ายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเกี่ยวกับประเภทกิจการที่ 
 

จะเปิด... 
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จะเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามเข้ามาทํางานเพ่ิมเติม ให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน โดยคํานึงถึงความ
สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง ผลประโยชน์และความม่ันคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพและวิชาชีพ
ของคนไทย รวมถึงความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ แล้วนําเสนอบันทึกข้อตกลงท่ี
ปรับปรุงแล้วต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ังหน่ึงก่อนดําเนินการต่อไป  
  ทั้งน้ี ให้ รง. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักข่าวกรอง
แห่งชาติ สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย     

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 19 เรื่อง ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง 

ราชอาณาจักรไทยและ กระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมงแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเกษตร 

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  
เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง กษ. แห่งราชอาณาจักร
ไทยและกระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมงแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ (โดยจะมีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ  
ในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมงแห่ง
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561) 
  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจเพ่ิมเติมจากที่คณะรัฐมนตรีได้มี           
มติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ให้ กษ. สามารถดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อม
ทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับเปล่ียนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี             
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ             
องค์การระหว่างประเทศ 
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างและสนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ความร่วมมือทางด้านวิชาการและทางวิทยาศาสตร์ในสาขาการเกษตรระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติต่อความร่วมมือในสาขาอื่น ๆ ซึ่งอาจมีการพิจารณาในอนาคต โดยคู่ภาคีกําหนดได้
กําหนดสาขาความร่วมมืออย่างกว้าง  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด้านแต่งตั้ง 
วาระที่ 32 เรือ่ง แต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการ 

วิจัยการเกษตร  
สาระสําคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง  

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร แทน นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ  ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่
เกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ทั้งน้ี... 

 

 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 4 ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โดย สํานักบริหารกลาง

เศรษฐกิจ-สังคม 15 พ้ืนท่ีเป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทํากินในพ้ืนท่ีป่าไม้ (ทุกประเภท)

16 ผลการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งท่ี 6 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2561

ต่างประเทศ 18 การพิจารณาเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามเข้ามา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทํางานตาม MOU เพ่ิมเติม

19 ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมง
แห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร

แต่งตั้ง 32 แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง

แตงตง 32 แตงตงประธานกรรมการในคณะกรรมการบรหารสานกงานพฒนาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
วิจัยการเกษตร 

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ



 

 

1 

http://www.thaigov.go.th                                                             เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 
 
  วันน้ี (26 พฤศจิกายน 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ
    ภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ 
    รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560)  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติ 
    ประกันวินาศภัย  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กลุ่มที่ 2 บทบัญญัติเก่ียวกับการเสริมสร้าง
    เสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัท)  
  3. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมให ้
    ทันสมัย 6 ประเด็น)  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่าง 
    พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
    ผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  6.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ….  
  7.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแขวงธนบุรี กับกําหนดเขต 
    บอน วันที่ 1 เมษายน 2562)  
  8.  เรื่อง  ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกําหนดอัตราค่า
    โดยสารร่วม วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม และการกําหนดประเภทบุคคลที่ได้รับ
    การยกเว้นไม่ต้องชําระค่าโดยสารร่วม ระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัช 
    ธรรม และโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน พ.ศ. ....  
  9.  เรื่อง  ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยอัตราค่าบริการ 
    จอดรถยนต์และ วิธีการจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
    ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ พ.ศ. ....  

เศรษฐกิจ- สังคม 
   
  10.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการจําหน่ายอสังหาริมทรพัย์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
    ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม ่– คูคต ของการ 
    รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยให้กรงุเทพมหานคร  
  11.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการกู้เงินเพ่ือใช้ในการรับโอนทรัพย์สิน  และหน้ีสินของโครงการ
    รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และ  
    ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ  
 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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  12.  เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ 80 
    พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พ้ืนที่โซน C ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรพัย์ จํากัด 
    (ธพส.)  
  13.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1  
  14.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําโครงการอาคารเช่าสําหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2 
    จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)  
  15.  เรื่อง  พ้ืนที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทํากินในพื้นที่ป่า
    ไม้ (ทุกประเภท) 
  16.   เรื่อง   ผลการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที ่6 และการจัดกิจกรรม
    วันดินโลก   ปี 2561 
  17.  เรื่อง   นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
   

ต่างประเทศ 
 

18.  เรื่อง  การพิจารณาเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามเข้ามาทํางานตาม  
   MOU เพ่ิมเติม  
19.   เรื่อง   ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง 
   ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมงแห่งสาธารณรัฐ 
   แอฟริกาใต้ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 
20.   เรื่อง  การจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ 
   เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง 
   ราชอาณาจักรไทยกับสภาวิจัยแห่งชาติ แคนาดา 
21.   เรื่อง   เอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคม
   และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 18  
22.   เรื่อง   ร่างปฏิญญาที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 เมืองคาโตวีเซ สาธารณรัฐโปแลนด์ 
23.  เรื่อง   ขออนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง 
   ครั้งที่ 25  
24.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อร่างขอบเขตอํานาจหน้าที่ (TOR) รัฐมนตรี 
   แรงงานอาเซียน (ALMM) 
25.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุมว่าด้วย  
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

 
แต่งต้ัง 

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

28.  เรื่อง  ขอแจ้งรายช่ือโฆษกกระทรวงพาณิชย์และรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ 
29.  เรื่อง  การแต่งต้ังโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
30.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้ที่จะดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
   (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
31.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
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32.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการ 
   วิจัยการเกษตร  
33.  เรื่อง  ให้กรรมการผูช่้วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ  
34.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนา
   สังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

  35.  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
     (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
 
 

************************ 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพือ่สนับสนุนการ
บริจาคให้แก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....               
(มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2560) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น
เรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป  
    2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
    สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
   1. กําหนดให้บุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยที่บริจาคเงินให้พรรคการเมือง หรือให้การสนับสนุนเงิน 
หรือทรัพย์สินจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง สามารถนําไปหักลดหย่อนในการคํานวณเงินได้สุทธิ
เพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจํานวนที่บริจาค แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาท ในปีภาษีน้ัน ทั้งน้ี ให้มี
ผลใช้บังคับสําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปี พ.ศ. 2561 ที่จะต้องย่ืนรายการในปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  
   2. กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินให้พรรคการเมือง หรือให้การสนับสนุน
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดในการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง สามารถนําเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดที่บริจาค ไปหักรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ตามจํานวนที่บริจาคแต่
รวมกันแล้วไม่เกิน 50,000 บาท ในรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งน้ี ให้มีผลใช้บังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย               
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กลุ่มที่ 2 บทบัญญัติเก่ียวกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและความม่ันคงของบริษัท)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  3. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติรวม 2 ฉบับดังกล่าวตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  ร่างพระราชบัญญัติรวม 2 ฉบับ ที่กระทรวงการคลังเสนอ มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงและแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เก่ียวกับ
การกํากับดูแลบริษัทประกันวินาศภัย ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลบริษัทประกันภัยที่มีปัญหาในการ
ดําเนินการ ปรับปรุงกระบวนการในการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัทประกันภัยให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งแก้ไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติให้รองรับการเข้ารับการประเมินตามโครงการประเมินภาคการเงิน (FSAP) ในส่วนที่เก่ียวกับการ
กํากับดูแลบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งจะส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีเสถียรภาพและความ
มั่นคงทางการเงิน มีความพร้อมของระบบงานและบุคลากร มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ ดี เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ช่วยยกระดับกระบวนการในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับฐานะการเงินและการดําเนินงานของบริษัท
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ประกันภัยให้เป็นรูปธรรมและลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนกับภาคธุรกิจในการใช้อํานาจรัฐ 
อันจะทําให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยเกิดความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัย และช่วยเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับ
ธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศได้มากย่ิงขึ้นอีกด้วย  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย 6 ประเด็น)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
พาณิชย์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน            
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย 6 ประเด็น) 
เป็นการนําร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
เรื่องเสร็จที่ 558/2560 มาแก้ไขเพ่ิมเติมใน 6 ประเด็น โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 1. การเพ่ิมช่องทางโฆษณาทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์นอกจากทางหนังสือพิมพ์ 2. การส่งเอกสาร  3. การประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                
4. การเรียกประชุมกรรมการ 5. การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์            
(e-proxy) และ 6. แก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายให้ออกประกาศได้เพ่ือให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งมีความจําเป็นเร่งด่วนและสามารถแก้ไขปรับปรุงได้โดยไม่กระทบบทบัญญัติอ่ืน โดย
เป็นการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และอํานวยความ
สะดวกแก่บริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ของสังคมท่ี               
เปลี่ยนแปลงไป และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล
มากย่ิงขึ้น  
 
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นและ
ข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
สํานักงาน ก.พ. สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ                
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ  
  3. ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของกระทรวงการคลังและคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้การดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของราชการโดยหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามที่
กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกําหนดหลักเกณฑ์ในการดําเนินการไว้โดยเฉพาะและมี
มาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน หรือมีหลักประกันในการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลไม่ตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี  
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   2. เพ่ิมบทนิยามคําว่า “ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ” เพ่ือให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําว่า “หน่วยงานของรัฐ” เพ่ือให้มี
ความชัดเจนครอบคลุมหน่วยงานของรัฐทุกประเภท  
    3. แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบุคคลต่างด้าว โดยให้ยกเลิก
นิยามคําว่า “คนต่างด้าว” และเปิดกว้างให้คนต่างด้าวมีสิทธิเท่าเทียมกับคนสัญชาติไทยในการเข้าถึงข้อมูล มิใช่มี
สิทธิเฉพาะตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวงเท่าน้ัน  
   4. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่เป็นข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยไม่ต้องร้องขอ และแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้  
  5. กําหนดวิธีการเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือ
ที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  
  6. กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ได้รับคําขอให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
รวมถึงกําหนดให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจําหน่วยงานเพ่ือจัดวางระบบการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการและทําหน้าที่พิจารณากล่ันกรองการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามท่ีหน่วยงานของรัฐได้รับคําขอ 
และกําหนดมาตรการบังคับสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ  
  7. กําหนดหลักเกณฑ์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลกรณีที่มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของราชการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ เช่น การเข้าถึงและการใช้งาน
สารสนเทศ อุปกรณ์ ระบบ และสถานที่ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ เป็นต้น  
  8. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยเพ่ิมปลัดกระทรวง
ทุกกระทรวง และแก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ให้คําแนะนําปรึกษา
ในการดําเนินการใด ๆ ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการในระหว่างที่ตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลง  
  9. กําหนดให้ผู้อุทธรณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้  
 
5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น             
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และรับความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังและสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และให้
กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. ....   
     1.1 ปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
   1.2 กําหนดบทนิยาม คําว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า กฎซึ่งออกโดยอาศัย
อํานาจของสภาท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดต้ังขึ้น แต่ไม่รวมถึงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และคําว่า “ผู้ริเริ่ม” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ริเริ่ม
ดําเนินการจัดให้มีการเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  
   1.3 กําหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอให้พิจารณาออกข้อบัญญัติ ต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันอยู่ในวันที่ย่ืนคําร้อง และการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องมีจํานวนรวมกันไม่น้อย
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กว่า 1 ใน 5 ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเข้าช่ือ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น สําหรับการเสนอข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต้องมีผู้มีสิทธิเลือกต้ังในกรุงเทพมหานครรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 10,000 คน  
   1.4 กําหนดให้มีผู้ริเริ่มซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนไม่น้อย
กว่า 20 คน เพ่ือดําเนินการจัดให้มีการรวบรวมลายมือช่ือของผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   1.5 กําหนดให้คําร้องขอพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นประกอบด้วย ช่ือ ที่อยู่ และลายมือ
ช่ือของผู้เข้าช่ือทุกคน พร้อมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน เน้ือหาสาระของร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์จะ
ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น เป็นต้น   
    1.6 กําหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นเมื่อได้รับคําร้องขอให้ส่งคําร้องให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ดําเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นและเสนอต่อสภาท้องถิ่นโดยเร็ว ภายในสมัยประชุมน้ัน หรือสมัยประชุมถัดไป   
  2. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
   2.1 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
    2.2 กําหนดบทนิยาม คําว่า “ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกต้ังซึ่งมิได้เสีย
สิทธิในการเข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คําว่า “ผู้มีสิทธิเข้าช่ือ” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มี
การเข้าช่ือเพ่ือให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และคําว่า “ผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิก  
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
   2.3 กําหนดให้การเข้าช่ือเพ่ือให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ให้จัดทําเป็นคําร้องพร้อมทั้งบัญชีรายช่ือ โดยต้องมีจํานวนดังน้ี  
     (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่เกิน 100,000 คน ต้องมีผู้มี
สิทธิเข้าช่ือไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือไม่น้อยกว่า 5,000 คน สุดแต่จํานวนใดจะน้อยกว่า  
    (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้มีสิทธิเลือกต้ังเกิน 100,000 คน แต่ไม่เกิน 
1,000,000 คน ต้องมีผู้มีสิทธิเข้าช่ือไม่น้อยกว่า 10,000 คน ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน้ัน  
    (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้มีสิทธิเลือกต้ังเกิน 1,000,000 คน ต้องมีผู้มี
สิทธิเข้าช่ือไม่น้อยกว่า 20,000 คน ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน  
   2.4 กําหนดคําร้องขอให้มีการลงคะแนนเสยีงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประกอบด้วย ช่ือ ที่อยู่ และลายมอืช่ือของผู้เข้าช่ือทุกคน พร้อมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
รายละเอียดและพฤติการณ์ของสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะให้ลงคะแนนเสียงถอดถอน เป็นต้น  
   2.5 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นผู้รับผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกี่ยวกับการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นตามอํานาจที่บัญญัติไว้  
   2.6 กําหนดโทษทางอาญาแก่ผู้ให้ เสนอให ้หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน หรือข่มขู่เพ่ือให้บุคคลใดกระทําการ เช่น เข้าช่ือหรือมิให้เข้าช่ือเพ่ือให้มีการลงคะแนน
เสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้งผู้เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
เพ่ือการดังกล่าว เป็นต้น  
 
6. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. …. ตามท่ีสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงศึกษาธิการไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
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   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ   
   3. ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย  
   สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
  ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... มสีาระสําคัญสรปุได้ดังน้ี  

เรื่อง สาระสาํคญั 
1. วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการทางพระพุทธศาสนาให้เป็นไปโดย

สอดคล้องกับโบราณราชประเพณีและมาตรฐานการจัดการศึกษาของชาติ 
รวมท้ังเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคนในชาติให้มีการนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต 

2. กําหนดแผนการศึกษา  กําหนดให้การศึกษาพระปริยัติธรรมมี 3 แผนก ได้แก่ 
- แผนกบาลีสนามหลวง ศึกษาพระพุทธศาสนา ภาคภาษาบาลี 
- แผนกธรรมสนามหลวง ศึกษาพระพุทธศาสนา ภาคภาษาไทย  
- แผนกสามญัศึกษา ศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งแผนกบาลีสนามหลวงและ
แผนกธรรมสนามหลวง ควบคู่กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

3. การบริหารจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม 

- ใหม้ีคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ประกอบด้วยประธาน
กรรมการรูปหน่ึง ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งต้ัง โดยความเห็นชอบ
ของมหาเถรสมาคม มีอํานาจและหน้าที่ เช่น กําหนดนโยบายและ
แผนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ควบคุม ดูแลและกาํกับการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม ใหเ้ป็นไปตามพระธรรมวินัย โบราณราช
ประเพณี หรือมาตรฐานการศึกษาของชาติ และกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาพระปริยัติธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา  
- ให ้พศ. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ จัดทําแผนยุทธศาสตร์
การสร้างเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและแผน
งบประมาณเพ่ือการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมเสนอต่อมหาเถรสมาคม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
- ให ้พศ. เป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน 
ประสานงานการศึกษาพระปริยัติธรรม และเป็นสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการฯ  
- ใหร้ัฐอุดหนุนงบประมาณสําหรับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ตาม
ความเหมาะสมและความจําเป็น  
- ให้วัดมสีิทธิจดัต้ังสถานศึกษาพระปริยัติธรรมได้ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกําหนด 

4. การเทียบระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมและกําหนดวิทยฐานะของผู้สาํเร็จการศกึษาพระปริยัติธรรม มีดังนี ้ 
4.1 การศึกษาพระปริยัติธรรมที่ได้จัดให้แก่สามเณรซ่ึงเปน็เด็กตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ และมีพื้น
ความรู้ไม่ตํ่ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเทา่ ซ่ึงได้ศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด โดยคําแนะนําของมหาเถรสมาคม

แผนก เทียบเท่า 
4.1.1 ศึกษาแผนกธรรมสนามหลวง ช้ัน
นักธรรมเอก  

เทียบเป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

4.1.2 ศึกษาแผนกบาลีสนามหลวง ช้ันเปรียญ
ธรรมสามประโยค  

เทียบเป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
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4.1.3 ศึกษาแผนกสามญัศึกษา  เทียบเป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

4.2 ผู้เรียนทีพ่้นการศึกษาภาคบังคับแลว้  
แผนก วิทยฐานะ 

4.2.1 สําเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรมสนามหลวง ช้ันนักธรรมเอก  

ให้มีวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

4.2.2 สําเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
บาลีสนามหลวง ช้ันเปรียญธรรมสามประโยค  

ให้มีวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4.2.3 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี
สนามหลวง ช้ันเปรียญธรรมเก้าประโยค  

ให้มีวิทยฐานะระดับปริญญาตรี เรียกว่า “เปรียญธรรมเกา้ประโยค” ใช้
อักษรย่อว่า “ป.ธ.9”  

4.2.4 สําเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
บาลีสนามหลวง ที่ได้ทําการศึกษาเพ่ิมเติม
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด  

ให้มีวิทยฐานะระดับใด ๆ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมและตาม
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 
7. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแขวงธนบุรี กับกําหนดเขตอํานาจและวันเปิดทําการ
ของศาลแขวงบางบอน ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (กําหนดวันเปิดทําการศาลแขวงบางบอน วันที่ 1 เมษายน 
2562)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแขวงธนบุรี กับ
กําหนดเขตอํานาจและวันเปิดทําการของศาลแขวงบางบอน ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน                 
ศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
   1. กําหนดให้ในกรุงเทพมหานครมีศาลแขวงเพ่ิมขึ้นอีก 1 ศาล คือ ศาลแขวงบางบอน มีเขตอํานาจ
ในเขตหนองแขม เขตบางแค และเขตบางบอน   
   2. กําหนดให้เปิดทําการศาลแขวงบางบอน ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  
  3. กําหนดให้ในระหว่างที่ยังไม่ได้เปิดทําการศาลแขวงบางบอน ให้ศาลแขวงธนบุรีมีเขตอํานาจ
ตลอดถึงท้องที่เขตบางแคและเขตบางบอน  
  4. กําหนดให้ในระหว่างที่ยังไม่ได้เปิดทําการศาลแขวงบางบอน ให้ศาลจังหวัดตลิ่งชันมีเขตอํานาจ
ตลอดถึงท้องที่เขตหนองแขม  
  5. กําหนดให้บรรดาคดีของท้องที่เขตบางแคและเขตบางบอน ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลแขวงธนบุรี
ในวันเปิดทําการศาลแขวงบางบอน ให้คงพิจารณาพิพากษาต่อไปในศาลแขวงธนบุรี และบรรดาคดีของท้องที่ดังกล่าว
ซึ่งอยู่ระหว่างที่ศาลแขวงธนบุรีมีคําสั่งให้ผัดฟ้องหรือให้ขังผู้ต้องหาไว้ระหว่างสอบสวน แล้วแต่กรณี ในเปิดทําการ 
ศาลแขวงบางบอน ให้ศาลแขวงธนบุรีมีอํานาจพิจารณาเกี่ยวกับการผัดฟ้องหรือขังระหว่างสอบสวนน้ันต่อไป  
  6. กําหนดให้บรรดาคดีของท้องที่เขตหนองแขม ซึ่งอยู่ในเขตอํานาจของศาลแขวงบางบอน และ 
ค้างพิจารณาอยู่ในศาลจังหวัดตลิ่งชันในวันเปิดทําการศาลแขวงบางบอน ให้คงพิจารณาพิพากษาต่อไปในศาล           
จังหวัดตลิ่งชัน และบรรดาคดีของท้องที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างที่ศาลจังหวัดตลิ่งชันมีคําสั่งให้ผัดฟ้องหรือให้ขังผู้ต้องหา
ไว้ระหว่างสอบสวน แล้วแต่กรณี ในวันเปิดทําการศาลแขวงบางบอน ให้ศาลจังหวัดตลิ่งชันมีอํานาจพิจารณาเกี่ยวกับ
การผัดฟ้องหรือขังระหว่างสอบสวนน้ันต่อไป  
 
8. เรื่อง ร่างขอ้บังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทยว่าด้วยการกําหนดอัตราคา่โดยสารร่วม วิธีการ
จัดเก็บคา่โดยสารร่วม และการกําหนดประเภทบุคคลท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระค่าโดยสารร่วม ระหว่าง
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟ้าสายสนี้ําเงิน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
กําหนดอัตราค่าโดยสารร่วม วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม และการกําหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
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ชําระค่าโดยสารร่วม ระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญั  
  หลักการและสาระสําคัญของร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
กําหนดอัตราค่าโดยสารร่วม วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม และการกําหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ชําระค่าโดยสารร่วม ระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน พ.ศ. .... มีดังน้ี  
  1. ยกเลิกข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกําหนดอัตราค่าโดยสาร
ร่วม วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม และการกําหนดประเภทบุคคลท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระค่าโดยสารร่วม 
ระหว่างรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม และรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. 2559 และนําร่างข้อบังคับ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกําหนดอัตราค่าโดยสารร่วม  วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม และ
การกําหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระค่าโดยสารร่วม ระหว่างรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม 
และโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน พ.ศ. .... มาใช้บังคับแทน  
   2. กําหนดรายละเอียดแนวเส้นทางระหว่างรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ที่อยู่ภายใต้บังคับร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกําหนด
อัตราค่าโดยสารร่วม วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม และการกําหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระค่า
โดยสารร่วม ระหว่างรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน พ.ศ. ....  
  3. กําหนดอัตราค่าโดยสารร่วม การเริ่มคิดค่าโดยสารร่วม วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม และการคืน
เงินค่าโดยสารร่วม ระหว่างรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน  
  4. กําหนดประเภทบุคคลท่ีได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารร่วม หรือยกเว้นค่าโดยสารร่วม ระหว่าง
รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน   
  5. กําหนดให้คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีอํานาจออกประกาศหรือ
ยกเว้นค่าโดยสารร่วม ระหว่างรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ได้เป็นครั้งคราว  
 
9. เรื่อง ร่างขอ้บังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย ว่าด้วยอัตราคา่บรกิารจอดรถยนต์และ            
วิธีการจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์ โครงการรถไฟฟา้สายสเีขียว ชว่งแบริ่ง – สมุทรปราการ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย        
ว่าด้วยอัตราค่าบริการจอดรถยนต์และวิธีการจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – 
สมุทรปราการ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างข้อบังคบั  
  กําหนดอัตราค่าบริการจอดรถยนต์และวิธีการจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์ของโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมทุรปราการ โดยกําหนดอัตราค่าบริการจอดรถยนต์สําหรับผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าเริ่มต้นที่ 10 
บาทต่อ 2 ช่ัวโมง สําหรับผู้ไมใ่ช้บริการรถไฟฟ้าเริ่มต้นที่ 20 บาทต่อช่ัวโมง อัตราค่าบริการจอดรถยนต์รายเดือน
เริ่มต้นที่ 1,000 บาทต่อเดือน และอัตราคา่บริการจอดรถจักรยานยนต์ เริ่มต้นที่ 10 บาทต่อ 4 ช่ัวโมง  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
10.  เรื่อง ขอความเห็นชอบการจําหน่ายอสังหาริมทรพัย์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง – 
สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คคูต ของการรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยให้
กรุงเทพมหานคร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดําเนินการ
จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – 
คูคต (ไม่รวมอาคารจอดแล้วจร) ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 มาตรา 
75 (5) ซึ่งใช้ข้อมูลทางการเงินของโครงการฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และข้อมูลประมาณการทางการเงิน              
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นข้อมูลอ้างอิง เพ่ือดําเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การมอบหมายให้
กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต 
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และ ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ระหว่างกระทรวงคมนาคม (คค.) รฟม. กทม. และ กระทรวงการคลัง (กค.)             
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ตามท่ีกระทรวงคมนาคม เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
   1. เรื่องน้ีเป็นการขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง 
– สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต จากเดิม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
เป็นกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งเป็นการดําเนินการตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกและได้มีการ
หารือกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองน้ี (คค. รฟม. กค. กทม.) มาต้ังแต่ปี 2559 และได้มีการนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการในการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว รวมท้ังความคืบหน้าในการ
ดําเนินการมาโดยตลอด  
   2. การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบร่ิง – สมุทรปราการ และช่วง
หมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ดังกล่าว จะทําให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเอกภาพมาก
ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกรณี รฟม. เป็นหน่วยงานบริหารจัดการ เน่ืองจากปัจจุบัน กทม. เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
การบริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – แบริ่ง โดยมีบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
(BTS) เป็นผู้รับสัมปทานการเดินรถในเส้นทางดังกล่าว ทั้งน้ี เมื่อมีการจําหน่ายทรัพย์สินในครั้งน้ีแล้ว กทม. จะ
รับผิดชอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ต้ังแต่ช่วงคูคต – สมุทรปราการ รวมทั้งสิ้น 47 สถานี ระยะทาง 55.95 
กิโลเมตร  
 
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบการกู้เงินเพื่อใช้ในการรับโอนทรัพย์สิน  และหนี้สินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และ ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการกู้เงินเพ่ือใช้ในการรับโอนทรัพย์สินและหน้ีสินของโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และ ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง การกู้เงินเพ่ือใช้ในการรับโอนทรัพย์สิน และหน้ีสินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ 
– คูคต และ ช่วงแบร่ิง – สมุทรปราการ พ.ศ. 2561 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ รวมท้ังให้กรุงเทพมหานคร
ดําเนินการอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่จะได้รับ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดผลสัมฤทธ์ิ ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ .ศ . 2561 ต่อไป ตามความเห็นของ                
สํานักงบประมาณ   
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ให้สัมปทาน
แก่เอกชนเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด รวมถึงการบริหารจัดการเดินรถ และได้รับสิทธิในการเก็บค่าโดยสารตลอดอายุ
สัมปทานเป็นเวลา 30 ปี (ครบกําหนดสัญญา พ.ศ. 2572) สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย              
ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และ ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ที่เสนอในคร้ังน้ี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน              
แห่งประเทศไทยเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างโครงการฯ (โดยช่วงแบร่ิง – สมุทรปราการ มีความพร้อม และจะเปิด
ให้บริการเดินรถ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ส่วนช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง              
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2562) ดังน้ัน เพ่ือให้โครงการส่วนต่อขยายดังกล่าวเช่ือมต่อการเดินทางจาก
กรุงเทพมหานครถึงปริมณฑล โดยเช่ือมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเดิมที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจึงได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้เดินรถส่วนต่อขยาย
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ทั้งน้ี ในการเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต จากเดิม 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็น กรุงเทพมหานคร จะต้องมีการดําเนินการโอนทรัพย์สินและหน้ีสิน
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยให้กรุงเทพมหานคร ซึ่งการดําเนินการโอนทรัพย์สินและหน้ีสินจะทําให้
กรุงเทพมหานครมีภาระค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 51,785.37 ล้านบาท (ประกอบด้วย ค่างานโครงสร้างพ้ืนฐาน วงเงินไม่เกิน 
44,429 ล้านบาท และค่าชดใช้เงินค่าจัดกรรมสิทธ์ิและดอกเบ้ีย และค่าธรรมเนียมเงินกู้ของค่างานโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สํานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือชําระไปแล้ว วงเงินไม่เกิน 7,356.37 ล้านบาท) ซึ่งสภากรุงเทพมหานคร
ได้ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกู้เงินเพ่ือใช้ในการรับโอนทรัพย์สิน และหนี้สินของโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีเขียวฯ จํานวน 51,785.37 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน ในครั้งน้ีกรุงเทพมหานครจึงได้เสนอขอความเห็นชอบต่อ
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คณะรัฐมนตรีในการกู้เงินจํานวนดังกล่าวต่อจากกระทรวงการคลังเพ่ือใช้ในการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ 
   2. การที่กรุงเทพมหานครจะขอกู้เงินต่อจากกระทรวงการคลังเพ่ือใช้ในการรับโอนทรัพย์สิน และ
หน้ีสินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ น้ัน 
กรุงเทพมหานครสามารถดําเนินการได้ โดยการออกเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 97 
และมาตรา 99 ที่บัญญัติให้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร (ซึ่งรวมถึงการกู้เงิน) จะตราขึ้นได้โดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานคร ในการน้ี สภากรุงเทพมหานครได้ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกู้เงินเพ่ือใช้ในการรับ
โอนทรัพย์สิน และหน้ีสินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว
ต้ังแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2561  
 
12. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการพัฒนาพื้นทีส่่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 พื้นที่โซน C ของบริษัท ธนารักษ์พฒันาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาพ้ืนที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา           
5 ธันวาคม 2550 พ้ืนที่โซน C ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
สําหรับกรอบวงเงินลงทุนรวม 30,000 ล้านบาท ให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาแหล่งเงินทุนและวิธีการระดมทุน
ที่เหมาะสม รวมทั้งเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีการให้ชัดเจน โดยคํานึงถึงต้นทุนทางการเงิน ความเหมาะสม
คุ้มค่า ภาระงบประมาณหรือภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป  
   2. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงบประมาณ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และสํานักงานศาลปกครองไปพิจารณาดําเนินการด้วย  
 
13. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาํโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี  
  1. อนุมัติการจัดทําโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1 จํานวน 12 โครงการ รวม 3,365 
หน่วย วงเงินลงทุนรวม จํานวน 2,612.883 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(พม.) เสนอ แบ่งเป็น (1) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคม (10 โครงการ จํานวน 3,094 หน่วย) วงเงิน
รวม 2,231.392 ล้านบาท (2) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงพาณิชย์ (2 โครงการ จํานวน 271 หน่วย) 
วงเงินรวม 381.491 ล้านบาท  
   สําหรับการจัดหาและการค้ําประกันเงินกู้ภายในประเทศและการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้
เป็นไปตามความเห็นกระทรวงการคลัง (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0907/18444 ลงวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2561) และสํานักงบประมาณ (หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0723/17822 ลงวันที่ 12 กันยายน 
2561)   
   2. ให้ พม. (การเคหะแห่งชาติ) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง (หนังสือกระทรวงการคลัง             
ด่วนที่สุด ที่ กค 0907/18444 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561) และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (หนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนมาก ที่ นร 1101/3629               
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561) ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1 เป็นโครงการเสริมสร้างความเสมอภาค ลดความ
เหลื่อมล้ํา สร้างโอกาส การเข้าถึงสวัสดิการสังคมด้านที่อยู่อาศัย เพ่ือให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง 
[แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (1) กลุ่มกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีรายได้ประมาณ 26,101 – 38,300 บาท/เดือน/ครัวเรือน 
และ (2) กลุ่มภูมิภาค มีรายได้ประมาณ 15,101 – 22,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน] และรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง 
[แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (1) กลุ่มกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีรายได้ประมาณ 59,701 บาทข้ึนไป/เดือน/ครัวเรือน และ 
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(2) กลุ่มภูมิภาค มีรายได้ประมาณ 34,701 บาทขึ้นไป/เดือน/ครัวเรือน] มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน พร้อมระบบ
สาธารณูปโภค โดยโครงการดังกล่าวจะจัดสร้างที่พักอาศัยในรูปแบบ ได้แก่ บ้านเด่ียว บ้านแฝด บ้านแถว และ             
ทาวน์โฮม จํานวน 2 ช้ัน ในพ้ืนที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติในการประชุม 
ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบโครงการ รวมทั้งหมด 17 โครงการ และต่อมา
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คณะกรรมการ สศช.) ได้มีมติเห็นชอบเพียง 12 โครงการ     
รวม 3,365 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 2,612.883 ล้านบาท ประกอบด้วย  
 

โครงการ รายละเอียด 

1. โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน เชิงสังคม จํานวน 10 โครงการ รวม 3,094 หน่วย โดยก่อสร้างบนที่ดินของ 
กคช. ทั้งหมด ราคาขายต่อหน่วยประมาณ 650,000 – 850,000 บาท 
(1) โครงการฯ เชิงสังคม จ.ฉะเชิงเทรา 
(แปลงยาว)  

ที่ต้ัง : จัดสร้างบนที่ดิน 31.80 ไร่ 
รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านแฝด 2 ช้ัน จํานวน 362 หน่วย 

(2) โครงการฯ เชิงสังคม จ.สุพรรณบุรี (อู่
ยา 1)  

ที่ต้ัง : จัดสร้างบนที่ดิน 25.48 ไร่ 
รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านแฝด 2 ช้ัน จํานวน 186 หน่วย และ
ก่อสร้างเป็นบ้านแถว 2 ช้ัน จํานวน 136 หน่วย  

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

ที่ต้ัง : จัดสร้างบนที่ดิน 49.32 ไร่ 
รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านแฝด 2 ช้ัน จํานวน 498 หน่วย

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

ที่ต้ัง : จัดสร้างบนที่ดิน 38.83 ไร่ 
รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านเด่ียว 2 ช้ัน จํานวน 328 หน่วย 
(โครงการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม) 

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

ที่ต้ัง : จัดสร้างบนที่ดิน 16.67 ไร่ 
รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านเด่ียว 2 ช้ัน จํานวน 188 หน่วย

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

ที่ต้ัง : จัดสร้างบนที่ดิน 22.72 ไร่ 
รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านแฝด 2 ช้ัน จํานวน 224 หน่วย 
 
 

(7) โครงการฯ เชิงสังคม จ.ศรีสะเกษ ระยะ
ที่ 4 ส่วนที่ 2  

ที่ต้ัง : จัดสร้างบนที่ดิน 27.97 ไร่ 
รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านเด่ียว 2 ช้ัน จํานวน 120 หน่วย และบ้าน
แฝด  2 ช้ัน จาํนวน 208 หน่วย 

(8) โครงการฯ เชิงสังคม จ.สกลนคร (สว่าง
แดนดิน)  

ที่ต้ัง : จัดสร้างบนที่ดิน 29.45 ไร่ 
รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านแฝด 2 ช้ัน จํานวน 278 หน่วย

(9) โครงการฯ เชิงสังคม จ.ชุมพร ที่ต้ัง : จัดสร้างบนที่ดิน 31.26 ไร่ 
รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านเด่ียว 2 ช้ัน จํานวน 338 หน่วย 
(โครงการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม)

(10) โครงการฯ เชิงสังคม จ.ปัตตานี  ที่ต้ัง : จัดสร้างบนที่ดิน 22.00 ไร่ 
รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านเด่ียว 2 ช้ัน จํานวน 228 หน่วย 
(โครงการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม)

2. โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน เชิงพาณิชย์ จํานวน 2 โครงการ รวม 271 หน่วย โดยก่อสร้างบนที่ดินของ 
กคช. ทั้งหมด ราคาขายต่อหน่วย ประมาณ 1.8 – 2.2 ล้านบาท 
(1) โครงการฯ เชิงพาณิชย์ จ.สมุทร 
ปราการ (บางพลี) ทาวน์โฮม 3  

ที่ต้ัง : จัดสร้างบนที่ดิน 19.58 ไร่ 
รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : ทาวน์โฮม 2 ช้ัน จํานวน 184 หน่วย
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(2) โครงการฯ เชิงพาณิชย์ จ.ศรีสะเกษ 
ระยะที่ 4 ส่วนที่ 1  

ที่ต้ัง : จัดสร้างบนที่ดิน 14.27 ไร่ 
รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านเด่ียว 2 ช้ัน จํานวน 87 หน่วย

 
14. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาํโครงการอาคารเช่าสําหรบัผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2 จังหวัดเพชรบรุี            
(โพไร่หวาน)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการการจัดทําโครงการอาคารเช่าสําหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะ
ที่ 2 โครงการอาคารเช่า จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน) รวม 246 หน่วย วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 115,649,000 บาท 
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ โดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
จํานวน 107,010,000 บาท และเงินกู้ภายในประเทศ จํานวน 8,639,000 บาท สําหรับการดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปดําเนินการก่อนในลําดับแรก ส่วนที่เหลือให้การเคหะแห่งชาติจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563              
ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามข้ันตอนต่อไป โดยควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างให้เป็นไปอย่างประหยัดและอยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสม ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ สําหรับการจัดหาและการคํ้าประกันเงินกู้ จํานวน 8,639,000 
บาท ให้ พม. ดําเนินการตามความความเห็นของกระทรวงการคลัง  
    สาระสําคัญของเร่ือง    
   พม. รายงานว่า กคช. ได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารเช่า
สําหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน) เรียบร้อยแล้ว โดยโครงการดังกล่าวจัดสร้างบนที่ดินประมาณ 
5.39 ไร่ (บนที่ดินของ กคช.) รูปแบบการก่อสร้างเป็นอาคารพักอาศัยรวม สูง 4 ช้ัน ห้องพักขนาด 28 ตารางเมตร 
รวมจํานวน 246 หน่วย ซึ่งอาคารพักอาศัยดังกล่าวออกแบบตามหลักการ Universal Design โดยจะคิดค่าเช่าสุทธิไม่
เกิน 1,700 บาท/เดือน  
 
15. เรื่อง พื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทํากินในพื้นทีป่่าไม้ (ทุกประเภท) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการพ้ืนที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทํากินใน
พ้ืนที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) ตามนัยมติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน 2561  ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และสํานักงบประมาณไปดําเนินการต่อไปด้วย ทั้งน้ี ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์  และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องตาม
ข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย  
  2. ในการดําเนินการตามกรอบมาตรการฯ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องช้ีแจงให้ราษฎรกลุ่มเป้าหมายทราบเกี่ยวกับเจตนารมณ์ หลักเกณฑ์  และเง่ือนไขในการจัดสรร
ที่ดินของแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ให้ถูกต้องและชัดเจน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของการปฏิบัติตามข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
และสิทธิของผู้ได้รับจัดสรรที่ดิน   
  3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณากําหนด
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขการบุกรุกพ้ืนที่ป่าให้ชัดเจนและดําเนินการอย่างจริงจังเพ่ือไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า
เพ่ิมเติมอีก  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
 พ้ืนที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทํากินในพ้ืนที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) 
เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้นํามาดําเนินการจัดที่ดินทํากินฯ เฉพาะในส่วนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอ ยู่ ก่อนแล้วให้ครอบคลุมปัญหาทั้ งหมดตามมติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งกรอบมาตรการฯ จําแนกเป็น 5 กลุ่ม               
สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี  
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พื้นทีเ่ปา้หมาย กรอบมาตรการแก้ไขปญัหา 
ป่าสงวนแห่งชาติ 
กลุ่มที ่1 
ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ที่อยู่ในพ้ืนที่ลุม่นํ้า ช้ันที่ 3-5 ก่อน มติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
30 มิถุนายน 2541  

อนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ อยู่อาศัย/ทํากิน แบบแปลงรวม (ให้สิทธิทํากิน
มิให้เอกสารสทิธิ)  

กลุ่มที ่2 ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ที่อยู่ในพ้ืนที่ลุม่นํ้าช้ันที่ 3-5 หลังมติ
คณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 30 มถิุนายน 
2541 และ 
ต้องปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)   
ที่ 66/2567 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 
  

อนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ อยู่อาศัย/ทํากิน แบบแปลงรวม (ให้สิทธิทํากิน  
มิให้เอกสารสทิธิ) โดยอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขที่กําหนดร่วมกันใน
ลักษณะที่เก้ือกูลต่อการอนุรักษ์ เช่น  ให้ปลูกป่าเพ่ือเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ และอ่ืน ๆ ควบคู่ไปกับให้ใช้ประโยชน์อยู่อาศัยและ      
ทํากิน 

กลุ่มที ่3  
(1) ชุมชนในเขตป่าสงวน 

แห่งชาติที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่  
1-2 ก่อนมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 30 มถิุนายน 2541 

กําหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําพ้ืนที่โครงการเพ่ือควบคุมการใช้
ทรัพยากรและที่ดินและดําเนินการจัดระเบียบการใช้ที่ดินอยู่อาศัย/ทํากิน
เป็นหลักแหล่งอย่างเหมาะสม (ออกแบบรปูแบบในการอยู่อาศัยร่วมกับ
ชุมชนและราษฎร) เช่น ฟ้ืนฟูสภาพป่าแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมราษฎร         
ปลูกป่า 3 อย่าง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่

(2) ชุมชนในเขตป่าสงวน
แห่งชาติที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่  
1-2 หลังมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 30 
มิถุนายน 2541 และต้องปฏิบัติตาม
คําสั่ง คสช. ที ่66/2557  
ลงวันที่ 17 มิถนุายน 2557  

ถือเป็นพ้ืนที่ที่ต้องทําการฟ้ืนฟูสภาพป่า  ราษฎรในพ้ืนที่น้ีถือว่าบุกรุกใหม่
และต้องดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยกรมป่าไม้มอบหมายเจ้าหน้าที่ประจํา
พ้ืนที่และดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพป่าร่วมกับราษฎร  ส่วนราษฎรท่ีเคยใช้ทีดิ่น
ดังกล่าวและประสงค์จะเข้าร่วมดําเนินการ จะจัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับ
กรมป่าไม้โดยมีหน้าที่ดูแลบํารุงรักษาป่าและจะขอรับผลผลิตจากไม้ที่          
ปลูกและใช้ประโยชน์ที่ดินในระหว่างแถวของต้นไม้ได้  

ป่าอนุรักษ์ 
กลุ่มที ่4  
ชุมชนที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ 
ทั้ง ก่อนและหลังมติคณะรฐัมนตรี 
เมื่อวันที่ 30 มถิุนายน 2541  
 

ชุมชนที่จะได้รับการพิจารณาต้องเป็นชุมชนท่ีอาศัยอยู่เดิม  มีการกําหนด
ขอบเขตพ้ืนที่ทํากินเป็นที่ยอมรับร่วมกันและให้สิทธิทํากินมิให้เอกสารสทิธิ 
แนวทางที่ดําเนินการ คือ 1) การสํารวจการครอบครองที่ดินและ  
2) การตรวจสอบและการบริหารจัดการพ้ืนที่โดยจัดระเบียบพ้ืนที่กรณี
สํารวจแล้วเป็นพ้ืนที่ล่อแหลมคุกคามต่อระบบนิเวศ นอกน้ันให้พิจารณา
ตามความจําเป็นเพ่ือการดํารงชีพโดยส่งข้อมูลให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธ์ุพืช พิจารณาอนุญาตตามกฎหมาย 

ป่าชายเลน 
กลุ่มที ่5 ชุมชนในพ้ืนที่ป่าชายเลน 

- พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  

- พ้ืนที่เมืองและสิ่งก่อสร้าง 
ถาวรให้กับราษฎรที่ครอบครองมาก่อน
คําสั่ง คสช. ที ่66/2557 ราษฎรท่ี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
คทช. และไมร่วมราษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่
ทวงคืนผืนป่าที่คดียังไม่สิ้นสดุ

ดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบการครอบครองพ้ืนที่ จัดทําข้อมูลจําแนกตาม
รูปแบบการใช้ประโยชน์ จัดทําแผนการบรหิารจัดการและโครงการเพ่ือการ
อนุญาต จากน้ันจะเสนอขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้สามารถใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ป่าชายเลนได้ และให้กรมทรัพยากรทางทะเลฯ ดําเนินการ
อนุญาตตามกฎหมายใช้พ้ืนที่ต่อไป 
 



 

 

16 

 ทั้งน้ี  ในการดําเนินการตามกรอบมาตรการดังกล่าวแต่ละหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะดําเนินการให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย โดยผู้มีอํานาจตามท่ีกฎหมายบทบัญญัติจะอนุญาตการเข้าใช้ประโยชน์หรือการดําเนินการใน
กลุ่มพ้ืนที่เป้าหมายต่าง ๆ ข้างต้นต่อไป 
 
16.  เรื่อง  ผลการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ 6 และการจัดกิจกรรมวันดินโลก                     
ปี 2561 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
 1. รับทราบผลการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership 
Plenary Assembly : GSP PA) ครั้งที่ 6 
 2. เห็นชอบในหลักการการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of 
Excellence for Soil Research in Asia : CESRA) และรางวัลวันดินโลก (World Soil Day Award)  
 สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทั้ง 2 กิจกรรม ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมพัฒนาที่ดิน) 
ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ต้ังรองรับไว้ในโอกาสแรก  หากไม่เพียงพอให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน
ต่อไป สําหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ให้จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเสนอขอต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามนัยมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามขั้นตอน
ต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า 
 1. การประชุม GSP PA ครั้งที่ 6 และการประชุมที่เก่ียวข้อง 
  1.1 การประชุม GSP PA ครั้งที่ 6 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเลิศวิโรจน์  
โกวัฒนะ) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุม GSP PA ครั้งที่ 6 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เมื่อวันที่  
11 – 13 มิถุนายน 2561 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการและประเทศสมาชิกกลุ่ม
ความร่วมมือด้านดินแห่งเอเชีย (Asian Soil Partnership : ASP) ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
 

การประชุม GSP PA ครั้งที ่6 มติที่ประชุม 
 1. เห็นชอบการจัดต้ังรางวัลวันดินโลก หรือ World Soil Day Award ตามท่ี

ประเทศไทยเสนอ เพ่ือมอบรางวัลให้แก่บุคคล องค์กร และประเทศท่ีมีผลงานและ
กิจกรรมเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริมและการสร้างความตระหนักรู้ในด้านการ
จัดการทรัพยากรดินเพ่ือความม่ันคงทางอาหารของโลกอย่างย่ังยืน โดยผ่านทางการ
จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม ของทุกปี โดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ
ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization : FAO) ซึ่งรางวัลวันดินโลกดังกล่าวมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 
 1.1 ช่ือรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award 
 1.2 วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือเป็นการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพ่ือถวายสดุดีพระ
เกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรง
ศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการปัญหาทรัพยากรดินอย่างย่ังยืน นํามาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดี
ของเกษตรกร และประชาชน ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ
สหประชาชาติในเร่ืองการจัดการสิ่งแวดล้อม ความั่นคงอาหารและการขจัดความอด
อยากหิวโหย 
   2) กระตุ้นให้ทั่วโลกมีกิจกรรมด้านการจัดการดินอย่างย่ังยืนเพ่ือนําไปสู่ความ
มั่นคงอาหารและการขจัดความอดอยากหิวโหย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของ
องค์การสหประชาชาติ ผ่านทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลกของทุกปี
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   3) เสริมสร้างให้บุคคล หน่วยงาน องค์กรหรือประเทศมีความรู้ 
ความเข้าใจ สร้างจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรดินและการจัดการดิน  
เพ่ือความม่ันคงอาหารอย่างย่ังยืน 

  1.3 รางวัล : สนับสนุนโดยประเทศไทย ประกอบด้วย เหรียญรางวัล  
เงินสด (15,000 ดอลลาร์สหรัฐ) และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับรางวัลที่ประเทศ
ไทย 
 1.4 กรรมการตัดสิน : ประกอบด้วย ประธานกลุ่มสมัชชาความร่วมมือดิน 9 
ภูมิภาค ผู้แทนสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ และผู้แทนคณะกรรมการด้าน
วิทยาศาสตร์ของกลุ่มสมัชชาดินโลก 
 1.5 เกณฑ์การตัดสิน : ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดกิจกรรม  
2) ด้านการสร้างความตระหนัก 3) ด้านความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน 4) ด้านการ
เผยแพร่กิจกรรม 5) ด้านการสร้างการรับรู้ในสื่อดิจิทัล และ 6) ด้านการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่าง ๆ 

 2. เห็นชอบการริเริ่มการจัดต้ังศูนย์ CESRA ในประเทศไทย โดยกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยศูนย์ CESPA จะเป็น
ศูนย์กลางข้อมูล การวิจัย และนวัตกรรมด้านทรัพยากรดินของภูมิภาคเอเชีย 
สนับสนุนการดําเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดการดินอย่างย่ังยืนของภูมิภาคเอเชีย 
(Voluntary Guidelines on Sustainable Soil Management : VGSSM) นําไปสู่
การบรรลุผลสําเร็จตามกฎบัตรดินโลก (World Soil Charter) ที่กําหนดโย FAO ซึ่ง
การจัดต้ังศูนย์ CESRA ดังกล่าวมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 
 2.1 วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูล การวิจัย และนวัตกรรมด้านทรัพยากรดินของ
ภูมิภาคเอเชีย 
   2) เพ่ือส่งเสริมงานวิจัยด้านทรัพยากรดินหลากหลายสาขา และสร้าง
เครือข่ายศูนย์วิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินในภูมิภาคเอเชีย 
   3) เพ่ือเป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือของนักวิจัยด้านทรัพยากรดินของ
ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย 
   4) เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลด้าน
ทรัพยากรของนักวิทยาศาสตร์ดินในภูมิภาคเอเชีย ที่สนับสนุนการพัฒนาระบบ  
ฐานข้อมูลทรัพยากรดินแห่งเอเชียให้สามารถเช่ือมโยงกับระบบข้อมูลทรัพยากรดิน
โลก5) เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดการดินอย่างย่ังยืนของ
ภูมิภาคเอเชีย นําไปสู่การบรรลุผลสําเร็จตามกฎบัตรดินโลกที่กําหนดโดย FAO

 2.2 โครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์ CESRA แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
  1) ส่วนงานข้อมูลทรัพยากรดินและการฝึกอบรม มีเป้าหมายและพันธกิจใน
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินแห่งเอเชียที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
   2) กิจกรรมส่วนงานวิจัยและพัฒนาด้านทรัพยากรดิน มีเป้าหมายและ  
พันธกิจในการส่งเสริมงานวิจัยดิน และศึกษาวิธีการในการจัดการดินอย่างย่ังยืนใน
ภูมิภาคเอเชีย 
 2.3 ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับ 
   1) เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิน และความร่วมมือด้านงานวิจัย
ดินของภูมิภาคเอเชีย 
   2) มีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการประสานความร่วมมือในระดับประเทศและ
ภูมิภาคเอเชีย 
   3) มีข้อมูลที่ ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายท่ีถูกต้องและเป็น
มาตรฐาน ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก 
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    4) เพ่ิมองค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการดิน
อย่างย่ังยืน 
   5) ลดความซ้ําซ้อนในการดําเนินงานวิจัย หรือความร่วมมือต่าง ๆ ด้าน
ทรัพยากรดิน 
   6) เพ่ิมความเป็นไปได้ในการแสวงหาเงินทุนเพ่ือดําเนินงานด้านการจัดการ
ดินอย่างย่ังยืนทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาคเอเชีย

  1.2 การประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
การหารือกับผู้ อํานวยการ
ใหญ่ FAO  

ผู้อํานวยการใหญ่ FAO กล่าวขอบคุณประเทศไทยที่สนับสนุนการดําเนินงานของ 
GSP และไทยมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานด้านดินในระดับสากล และยินดีให้
การสนับสนุนการมอบรางวัลวันดินโลก ในทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี โดย
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสมัชชาความร่วมมือดินโลก (GSP Secretariat) 
ดําเนินการคัดเลือกและจัดทําหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานของสหประชาชาติ 

การหารือกับผู้ อํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรดินและ
นํ้าของ FAO 

ผู้แทนไทยได้หารือกับผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรดินและน้ําของ FAO เพ่ือหา
แนวทางการจัดทําโครงการประเมินความเสื่อมโทรมของดินและการขยายผลการ
จัดการที่ดินอย่างย่ังยืนซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง FAO และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กรมพัฒนาที่ดิน) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility : GEF) โดยจะบูรณาการการทํา
เกษตรกรรมย่ังยืนภายใต้โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” และการจัดการทรัพยากรดิน
อย่างย่ังยืนเพ่ือความม่ันคงทางอาหารภายใต้กรอบและแนวทางการทํางานของ GSP 

 2. การจัดกิจกรรมวันดินโลกปี 2561 มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
วัตถุประสงค์ 
 
 

1. เพ่ือน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดําริด้านการจัดการดิน
อย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนทําให้ทั่วโลกประจักษ์ถึงพระ
อัจฉริยภาพ เป็นที่มาของการประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้าย
วันพระราชสมภพเป็นวันดินโลก 
2. เพ่ือกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรดิน และ
ดําเนินการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน นําไปสู่ความมั่นคงทาง
อาหารและการขจัดความหัวโหย

แผนการดําเนินงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดให้มีกิจกรรมตลอดทั้งปี ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ทุกภาคส่วน ได้แก่ นักวิชาการ ข้าราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และ
องค์การระหว่างประเทศ โดยมีกิจกรรมหลักได้แก่ การมอบรางวัล World Soil Day 
Award การจัดต้ังศูนย์ CESRA การจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือการจัดการดินอย่างย่ังยืน 
เป็นต้น 

 
 3. การดําเนินกิจกรรมวันดินโลก การจัดต้ังรางวัลวันดินโลกและศูนย์ CESRA จะช่วยสนับสนุน
บทบาทนําของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน ค.ศ. 2030 ขององค์การสหประชาชาติ 
โดยเฉพาะเป้าหมายการพัฒนาที่ 2 การขจัดความอดอยากหิวโหย เป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายที่ 15 การปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน รวมท้ัง
เช่ือมโยงไปสู่การบรรลุผลในเป้าหมายและเป้าประสงค์อ่ืน ๆ  
 ทั้งน้ี การจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชียเป็นการจัดต้ังหน่วยงานภายใต้
ความรับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มิได้เป็นการขอจัดต้ังหน่วยงานข้ึนใหม่ และ 
การจัดต้ังรางวัลวันดินโลกเป็นการดําเนินการตามผลการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ 6 ที่ให้
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติในการดําเนินการจัดงานวันดินโลกทุกปี 
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ซึ่งการดําเนินการทั้ง 2 กิจกรรมในปี 2561 น้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีรองรับ
ไว้แล้ว 
 
17. เรื่อง  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ 
ดังน้ี  

1. อนุมัติแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)                    
(แผนฯ 20 ปี) สําหรับการประกาศใช้เป็นนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 5 โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัด
จากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2579 หรือจนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

2. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  
(แผนฯ 5 ปี) โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันที่นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล             
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3. มอบหมายสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประกาศใช้ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (แผนฯ 20 ปี) โดยทําเป็นประกาศ             
พระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

4. มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
รวมทั้งคณะกรรมการท่ีมีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับกิจการใด ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากดิจิทัลทุกหน่วยดําเนินการตามนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (แผนฯ 20 ปี) รวมท้ังนําแผนฯ 5 ปี ไปเป็น
แนวทางในการจัดทําแผนงานโครงการรองรับ และให้สํานักงบประมาณ (สงป.)  ต้ังงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐให้
สอดคล้องเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 21  

5. มอบหมายให้ สงป. นําแผนฯ 20 ปี และแผนฯ 5 ปี ไปเป็นกรอบในการกําหนดยุทธศาสตร์การ 
จัดสรรงบประมาณ และกรอบการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการในแต่ละปีงบประมาณและมอบหมายให้
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดตัวช้ีวัดของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้อง พร้อมทั้งให้สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการในการวาง
แผนการสร้างและพัฒนากําลังคนดิจิทัลของรัฐให้สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทการพัฒนาของประเทศ โดยให้
สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กําหนดรายละเอียดกลไกสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานรองรับ  

6. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เฉพาะในส่วนที่ให้กระทรวง กรม  
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ระยะ 3 ปี  ของหน่วยงาน และมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดําเนินการตามภารกิจที่กําหนดนําแผนฯ 20 
ปี และแผนฯ 5 ปี  จัดทําหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการ หรือแผนงานของหน่วยงานที่มีอยู่ให้สอดคล้อง โดยมุ่งเน้นการ
ทํางานในลักษณะบูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และส่งให้ สดช. สําหรับนําเสนอ
คณะกรรมการเฉพาะด้านตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
มาตรา 22 ต่อไป  

และให้ ดศ. รับความเห็นของหน่วยงานที่เก่ียวข้องไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 

ต่างประเทศ 
 
18. เรื่อง การพิจารณาเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามเข้ามาทํางานตาม MOU เพิ่มเติม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างงานระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เพ่ือเปิดโอกาสให้
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามเข้ามาทํางานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพ่ิมเติม โดยให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เวียดนามท่ีนําเข้าตามร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวสามารถทํางานรับใช้ในบ้านและงานกรรมกรในทุกประเภท
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กิจการได้เช่นเดียวกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ 
รง. ดําเนินการเจรจากับฝ่ายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเกี่ยวกับประเภทกิจการที่จะเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าว
สัญชาติเวียดนามเข้ามาทํางานเพ่ิมเติม ให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพและวิชาชีพของคนไทย รวมถึงความต้องการ
แรงงานต่างด้าวที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ แล้วนําเสนอบันทึกข้อตกลงที่ปรับปรุงแล้วต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อีกคร้ังหน่ึงก่อนดําเนินการต่อไป  
  ทั้งน้ี ให้ รง. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง
ต่อไปด้วย  
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  รง. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงบันทึกข้อตกลงด้านการจ้าง
งานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบเม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 เพ่ือเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามเข้ามาทํางานรับใช้ในบ้าน 
และงานกรรมกรในทุกประเภทกิจการได้เช่นเดียวกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายหลังจาก
ที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ และเปิดให้มีการลงทะเบียนตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวพบว่า มีแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเวียดนามจํานวนน้อยที่ประสงค์จะเข้าทํางานกรรมกรในกิจการก่อสร้างและประมงทะเลตามที่กําหนดไว้ใน
บันทึกข้อตกลงฯ ประกอบกับปัจจุบันยังมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามลักลอบทํางานประเภทอ่ืนซึ่งมิได้ระบุไว้ใน
บันทึกข้อตกลงดังกล่าวด้วย ดังน้ัน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าว           
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายการจัดการ
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 จึงได้มีมติให้เพ่ิมประเภทแรงงาน
ให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามที่นําเข้าตามบันทึกความเข้าใจฯ สามารถทํางานรับใช้ในบ้านและงานกรรมกรใน
ทุกประเภทกิจการเช่นเดียวกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา โดยครอบคลุม 25 กิจการ เช่น 
กิจการประมง กิจการเกษตรและปศุสัตว์ กิจการก่อสร้าง กิจการต่อเน่ืองประมงทะเล กิจการต่อเน่ืองการเกษตร 
กิจการต่อเน่ืองปศุสัตว์ เป็นต้น  
 
19.  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและ            
กระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมงแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง กษ. แห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมงแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ  
(โดยจะมีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่า           
การกระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมงแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561) 
  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจเพ่ิมเติมจากที่คณะรัฐมนตรีได้มี           
มติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ให้ กษ. สามารถดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ ไ ด้รับจากการปรับเปลี่ ยนดังกล่าว  ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี                 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ                 
องค์การระหว่างประเทศ 
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างและสนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ความร่วมมือทางด้านวิชาการและทางวิทยาศาสตร์ในสาขาการเกษตรระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติต่อความร่วมมือในสาขาอื่น ๆ ซึ่งอาจมีการพิจารณาในอนาคต โดยคู่ภาคีกําหนดได้กําหนด
สาขาความร่วมมืออย่างกว้าง ๆ ดังน้ี 
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   1. การพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งรวมถึง สัตว์ ประมง และพืช การชลประทาน และ                
การใช้ที่ดิน 
   2. การพัฒนาสหกรณ์การเกษตรและสถาบันเกษตรกร 
   3. การพัฒนาความร่วมมือในด้านความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยอาหาร                
ซึ่งรวมถึงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรฐานอาหาร 
   4. การเสริมสร้างความร่วมมือและการประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาค 
และนานาชาติ 
   5. สาขาที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ที่ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจและเห็นชอบร่วมกัน 
  สําหรับรูปแบบความร่วมมือจะดําเนินการในรูปแบบ ต่างๆ ดังน้ี 1. การแลกเปลี่ยนนักวิชาการและ
นักวิจัย 2. การวิจัยร่วมด้านการเกษตร ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ 3. การฝึกอบรม 
ซึ่งรวมถึงหลักสูตร การสัมมนาและการศึกษาดูงาน และการฝึกอบรมเฉพาะทางอื่น ๆ  ที่จําเป็นในเร่ืองที่มีความสนใจ
ร่วมกัน 4. การพัฒนาด้านการตลาด และการส่งเสริมธุรกิจการเกษตรและความสัมพันธ์ทางการค้า  5. การส่งเสริม
การติดต่อระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องในสาขาเกษตร และ              
6. รูปแบบความร่วมมืออ่ืน ๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ 
  โดยมีการจัดต้ังคณะทํางานร่วมด้านการเกษตร (Joint Agricultural Working Group : JAWG) 
เพ่ือดําเนินการตามเง่ือนไขของบันทึกความเข้าใจฉบับน้ี  
 
20.  เรื่อง การจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับสภาวิจัยแห่งชาติ แคนาดา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่าง วท. แห่งราชอาณาจักรไทยกับสภาวิจัยแห่งชาติ แคนาดา (National Research 
Council Canada - NRC)  

2. อนุมัติให้ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม                 
ในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
  ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ วท. สามารถดําเนินการได้                
โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่องการจัดทําหนังสือเก่ียวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
  สาระสํ าคัญของร่ า งบันทึ กความ เข้ า ใจ  มี วั ตถุ ประสงค์ เ พ่ื อส่ ง เ ส ริมและส นับส นุน                 
ความร่วมมือใน การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้งานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนา
กิจการร่วมค้าหรือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของท้ังสอง
ประเทศ และความร่วมมือในสาขาอ่ืน ๆ  

โดยมีสาขาความร่วมมือ ได้แก่   1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2. พลังงานหมุนเวียน
และพลังงานทางเลือก  3. เทคโนโลยีและการวิจัยเชิงอุตสาหกรรมด้านระบบราง  4. การบําบัดโรคในมนุษย์และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์   5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านวัสดุ (ศึกษาวิจัยเก่ียวกับวัสดุต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือเก็บรักษาคุณภาพของอาหาร) 6. เทคโนโลยีชีวภาพ   7. มาตรฐานและการวัดทาง
วิทยาศาสตร์  (การสอบเทียบค่ามาตรฐาน เช่น การวัดค่าอุณหภูมิในกระบวนการผลิต ซึ่งจะต้องให้ได้ค่าอุณหภูมิ 
ตามมาตรฐาน) 8. สาขาความร่วมมืออ่ืน ๆ  
  สําหรับรูปแบบความร่วมมือ ได้แก่ การวิจัยร่วม การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนข้อมูลและบุคลากร 
การเช่ือมโยงระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  รวมทั้งการพัฒนากิจการร่วมค้าหรือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยจะมีการระบุ
ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากโครงการความร่วมมือไว้ในภาคผนวกด้วย ทั้งน้ี ระยะเวลาการใช้บังคับ
บันทึกความเข้าใจฯ มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ลงนาม ซึ่งคู่ร่วมความตกลงอาจขอแก้ไขหรือขยาย โดยตกลงเป็น             
ลายลักษณ์อักษรร่วมกัน รวมทั้งอาจยุติบันทึกความเข้าใจฯ ลงก่อนได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหน่ึง
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ล่วงหน้า 90 วัน ทั้งน้ี การสิ้นสุดบันทึกความเข้าใจฯ จะไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงโครงการความร่วมมือด้านการวิจัย
ที่กําลังดําเนินการอยู่ 
 
21.  เรื่อง  เอกสารท่ีจะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 18  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ 
ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างปฏิญญาอูบุด (Ubud Declaration) และร่างกรอบการกํากับดูแลข้อมูลดิจิทัล 
(Framework on Digital Data Governance) ที่จะมีการรับรอบในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN Telecommunications and Information Technology 
Ministers Meeting : TELMIN) ครั้ง 18  
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วม
รับรองเอกสารดังกล่าว 
  ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาอูบุด และร่างกรอบการกํากับดูแลข้อมูลดิจิทัล 
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ให้ ดศ. ดําเนินการได้โดยให้
นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ดศ. รายงานว่า อินโดนีเซียกําหนดจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม TELMIN ครั้งที่ 18 และการ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN Telecommunications and 
Information Technology Senior Officials Meeting: TELSOM) ครั้งที่ 19 และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2561 ณ เมืองอูบุด สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยในการประชุม TELMIN ครั้งที่ 18 จะมี
การรับรองเอกสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างปฏิญญาอูบุด (Ubud 
Declaration) และร่างกรอบการกํากับดูแลข้อมูลดิจิทัล (Framework on Digital Data Governance) สรุป
สาระสําคัญได้ ดังน้ี 
  1. ร่างปฏิญญาอูบุด เน้นการตระหนักถึงประชาคมอาเซียนที่เติบโตโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอาเซียนในทุกมิติครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือมุ่งสู่ระบบนิเวศทาง
ดิจิทัลในอนาคตเพ่ือความมั่งคั่งของอาเซียน ซึ่งจะครอบคลุมการปรับปรุงกฎระเบียบภายในประเทศสมาชิกอาเซียน
ให้มีความสอดคล้องและสนับสนุนการรวมตัวด้านดิจิทัลในภูมิภาคเพ่ือเช่ือมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัล บริการ
ดิจิทัล เสริมสร้างความร่วมมือและการพัฒนาระหว่างกันผ่านกรอบอาเซียน เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การ
จัดทํากรอบการกํากับดูแลข้อมูลดิจิทัล การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรม 
การพัฒนาคุณสมบัติและทักษะวิชาชีพด้านไอซีที รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
สารสนเทศในอาเซียนให้เพ่ิมมากขึ้น 
  2. ร่างกรอบการกํากับดูแลข้อมูลดิจิทัล เพ่ือกําหนดแนวทาง หลักการ และข้อริเริ่มเพ่ือให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนสามารถนําไปกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลข้อมูลดิจิทัล และเอ้ือต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก คือ (1) วงจรชีวิตข้อมูลและระบบนิเวศ ซึ่งประกอบด้วยหลักการคุณภาพและ
ความสมบูรณ์ของข้อมูล การใช้และการเข้าถึงข้อมูลความม่ันคงปลอดภัย (2) การไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดน 
ประกอบด้วย หลักการข้อมูลข้ามพรมแดน และวิธีการของการไหลเวียนข้อมูลในอาเซียน (3) การเปลี่ยนแปลงดิจิทัล
และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ ประกอบด้วย หลักการพัฒนาศักยภาพ และการมีเวทีหารือของอาเซียนในเรื่องนวัตกรรม
ดิจิทัล และ (4) กฎหมายและกฎระเบียบ ประกอบด้วย หลักการกฎระเบียบ การคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วน
บุคคล ความรับผิดชอบ การนําแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้  
  ทั้งน้ี กรอบการกํากับดูแลข้อมูลดิจิทัลจะไม่มีผลผูกพันและไม่ก่อให้เกิดสิทธิหรือพันธกรณีภายใต้
กฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใด (ตามข้อ 34 ของเอกสารฯ)  และจะมีการทบทวน
กรอบดังกล่าวเป็นระยะ ๆ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากประเทศสมาชิกอาเซียน (ตามข้อ 37 ของ
เอกสาร)  
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22.  เรื่อง  ร่างปฏิญญาที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 เมืองคาโตวีเซ สาธารณรัฐโปแลนด์ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรับรองร่างปฏิญญาซิเลเซียว่าด้วยความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันและการ
เปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม (Solidarity and Just Transition Silesia Declaration) สําหรับการประชุมระดับผู้นํา โดย
มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานกระทรวงการต่างประเทศ ทําหนังสืออย่างเป็น
ทางการถึงคณะผู้แทนถาวรโปแลนด์ประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เพ่ือแจ้งช่ือพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี ในรายช่ือผู้สนับสนุน (List of supporters) ของร่างปฏิญญาฯ และเห็นชอบให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งการรับรองร่างปฏิญญาคาโตวีเซระดับรัฐมนตรีว่าด้วยป่าไม้เพ่ือสภาพ
ภูมิอากาศ (The Ministerial Katowice Declaration on Forests for the Climate) สําหรับการประชุมระดับ
รัฐมนตรี ไปยังสาธารณรัฐโปแลนด์ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างเอกสารท่ีจะมีการรับรองในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 สรุป ดังน้ี 
                   1. ร่างปฏิญญาซิเลเซียว่าด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม 
(Solidarity and Just Transition Silesia Declaration) สําหรับการประชุมระดับผู้นํา กล่าวถึงความจําเป็น
ของการตอบสนองต่อภัยคุกคามเร่งด่วนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงสถานการณ์ที่มีความร้ายแรงเกินปกติอันเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อแรงงานท่ีมีความเปราะบางและกลุ่มประชาชนที่ยากจน ส่งผลให้ภาคีความตกลง
ปารีสเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ความสําคัญกับความจําเป็นของการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมของแรงงาน
และการสร้างงานที่ดีและมีคุณภาพ ซึ่งจะทําให้เกิดความมั่นใจถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตํ่าและมีภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศ 
                   2. ร่างปฏิญญาคาโตวีเซระดับรัฐมนตรีว่าด้วยป่าไม้เพื่อสภาพภูมิอากาศ (The Ministerial 
Katowice Declaration on Forests for the Climate) สําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรี กล่าวถึงบทบาท
ความสําคัญของป่าไม้ในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความจําเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกท่ีเกิดจากการตัดไม้ทําลายป่าและความเส่ือมโทรมของป่าไม้ ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่มีต่อรูปแบบของการรบกวนป่า ซึ่งนําไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเพ่ิมขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถของป่าในการกักเก็บคาร์บอน ดังน้ัน การบริหารจัดการป่าไม้ในหลายรูปแบบและย่ังยืน รวมถึงการ
ปกป้องป่าไม้ จึงเป็นหลักสําคัญในการบรรลุความสมดุลระหว่างการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์จากแหล่งต่าง ๆ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกโดยการดูดซับ 
 
23. เรื่อง  ขออนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ครั้งที่ 25  

 คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้อเสนอของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอนุมติ 
ดังน้ี  

1. อนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ครั้งที่ 25                
2. เห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง  ตามประเด็นใน 

กรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขงคร้ังที่ 25  
   กรอบการหารือมีประเด็นสําคัญได้แก่    
 1) แผนปฏิบัติการประจําปี 2562 (ค.ศ.2019) ของคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง 

     2) การเพ่ิมพูนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา (จีน-เมียนมา) หุ้นส่วนการพัฒนาและความร่วมมือ
ในภูมิภาค 
     3) การดําเนินงานตามระเบียบปฏิบัติ ด้านการใช้นํ้าและการปรึกษาหารือล่วงหน้า กรณีโครงการ
ไฟฟ้าพลังนํ้าปากลาย ของ สปป.ลาว 
     4) การคัดเลือกหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง 
วาระปี 2562-2564 
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 ทั้งน้ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้แทนไทย จะใช้กรอบการหารือ
ดังกล่าวในการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2561 ณ 
จังหวัด  Ha Long สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
24. เรื่อง  ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อร่างขอบเขตอํานาจหน้าที่ (TOR) รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน 
(ALMM) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างขอบเขตอํานาจหน้าที่ (TOR) รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) และ
อนุมั ติให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้ที่ ไ ด้รับมอบหมาย รับรองขอบเขตอํานาจหน้าที่ (TOR)                
รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) ตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงาน 
  ร่างขอบเขตอํานาจหน้าที่ (TOR) รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม
มาตรฐานการดําเนินงานของรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการขับเคลื่อนประเด็นด้านแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 
  โดยร่างขอบเขตอํานาจหน้าที่ (TOR) รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) ประกอบด้วย 10 หมวด 
ได้แก่ 1) ภูมิหลัง 2) พันธกิจ 3) อํานาจหน้าที่ 4) องค์ประกอบและโครงสร้าง 5) กระบวนการทํางาน 6) การตัดสินใจ 
7) ระยะเวลาและการเวียนวาระของประธานและรองประธาน 8) บทบาทและความรับผิดชอบของประธานรัฐมนตรี
แรงงานอาเซียน 9) ความร่วมมือกับองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาและภาคีภายนอก และ                
10) การปรับแก้ขอบเขตอํานาจหน้าที่ เพ่ือให้ความร่วมมือภายใต้กรอบรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) เป็นไปโดย
มีมาตรฐานที่แน่ชัด อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรอีกด้วย 
 
25. เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุมว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุม Ministerial Conference on 
Nuclear Science and Technology และเห็นชอบให้อุปทูตรักษาราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา
หรือผู้แทน ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย  ร่วมรับรองร่างปฏิญญาฯ ในช่วงระหว่างการประชุม Ministerial 
Conference on Nuclear Science and Technology ต้ังแต่วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเวียนนา 
สาธารณรัฐออสเตรีย ตามข้อเสนอของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทั้งน้ี ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุม Ministerial Conference on Nuclear Science and 
Technology เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมเพ่ือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของสมาชิกที่จะร่วมสนับสนุนและ
ส่งเสริมการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติเพ่ือประโยชน์ด้านการพัฒนา และการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับ
ประชาชน 
 

แต่งต้ัง 
26.  เรื่อง การแต่ง ต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ                
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  
  1. นายวีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมทั่วไป) กลุ่มงานการ
รักษา กลุ่มบริการเฉพาะทาง สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ                
(ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานการรักษา กลุ่มบริการเฉพาะทาง สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค 
ต้ังแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561   
   2. นายปริทรรศ ศิลปกิจ นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุ่มพัฒนาวิชาการ 
โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุ่มพัฒนา
วิชาการ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ต้ังแต่วันที่ 4 เมษายน 2561  
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  3. นางปิยพร เสาร์สาร นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) กรมอนามัย 
ดํารงตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) กรมอนามัย ต้ังแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 
2561  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
27. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นางนิรมล ลีลาอดิศร ทันตแพทย์
เช่ียวชาญ (ด้านทันตกรรม) กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด                
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตกรรม) กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ต้ั งแต่                 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
28. เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อโฆษกกระทรวงพาณิชย์และรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) แต่งต้ังโฆษก พณ. และรองโฆษก พณ. 
(ตามคําสั่ง พณ. ที่ 3/93/2561 เรื่อง การแต่งต้ังโฆษก พณ. และรองโฆษก พณ.) ดังน้ี 1. นายสมศักด์ิ เกียรติชัย
ลักษณ์ เป็นโฆษกกระทรวงพาณิชย์ 2. นายสุพพัต อ่องแสงคุณ เป็นรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์   
 
29. เรื่อง การแต่งต้ังโฆษกกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (กก.) เสนอการเปลี่ยนแปลง
โฆษกประจํา กก. ซึ่งแต่งต้ังให้ นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็น โฆษก กก. แทน 
นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว ผู้อํานวยการกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งน้ี ตามคําสั่ง กก. 
ที่ 833/2561 เรื่อง แต่งต้ังโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561  
 
30. เรื่อง การแต่งต้ังผู้ที่จะดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งต้ัง นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล 
กรรมการร่างกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ดํารงตําแหน่ง  
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง 
ต้ังแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งให้รักษาราชการแทนในตําแหน่งดังกล่าว ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
31. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสงู (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังข้าราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
จํานวน 5 ราย ดังน้ี  
  1. นายสมหมาย เตชวาล รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  
   2. นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมป่าไม้  
  3. นายศักด์ิดา วิเชียรศลิป ์รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดํารงตําแหน่ง  
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  4. นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  5. นายภาดล ถาวรกฤชรัตน ์รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
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  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่ง             
ที่ว่าง  
 
32. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสาํนักงานพฒันาการวิจัยการเกษตร  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นายอนนัต์ สุวรรณรัตน์ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร แทน นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 
26 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป  
 
33. เรื่อง ให้กรรมการผูช้่วยรัฐมนตรีคงอยูป่ฏิบัติหนา้ที่ต่ออีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน่งหน่ึงปี ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ ต้ังแต่วันที่   
12 ธันวาคม 2561 จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี อยู่ในบังคับบัญชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
   2. นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรฐัมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี อยู่ในบังคับบัญชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
  3. พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี อยู่ในบังคับบัญชา 
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)  
 
34. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบรหิารระดับสงู (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งต้ัง 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นางพชัรี อาระยะกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดํารงตําแหน่ง  
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดํารงตําแหน่ง  
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
    ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่ง 
ที่ว่าง  
 
35. เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังขา้ราชการพลเรือนสามัญใหดํ้ารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งต้ังข้าราชการ             
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย 
ดังน้ี  
  1. นายขจิต สขุุม ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
   2. นายภูเวียง ประคาํมินทร์ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่ง             
ที่ว่าง 

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




