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เรือ่ง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562                                                  1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
วาระที ่14 ขอความเหน็ชอบโครงการนําเรอืประมงออกนอกระบบเพือ่การจดัการทรัพยากร 

ประมงทะเลทีย่ั่งยนื ระยะที ่1 (ระยะเรง่ดว่น) การชดเชยเยียวยาเจ้าของเรอืทีไ่ดร้บัผลกระทบจากมาตรการ 
ของรฐั ป ี2558 

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  
เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบโครงการนําเรือประมงออกนอกระบบเพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ย่ังยืน 
ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) การชดเชยเยียวยาเจ้าของเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ปี 2558 เพ่ือเป็น
เงินค่าชดเชยเรือประมง จํานวน 305 ลํา กรอบวงเงิน 764.454 ล้านบาท 
  2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นเงินค่าชดเชยเรือประมง จํานวน 252 ลํา กรอบวงเงิน 469.604 ล้านบาท 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงการนําเรือประมงออกนอกระบบเพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ย่ังยืน ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน)  
การชดเชยเยียวยาเจ้าของเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ปี 2558 รวมจํานวน 305 ลํา กรอบวงเงิน
ชดเชย 764.454 ล้านบาท โดยในปี 2562 จะขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นเงินค่าชดเชยเรือประมงจํานวน 252 ลํา 
กรอบวงเงิน 469.604 ล้านบาท สําหรับค่าชดเชยเรือประมงส่วนที่เหลือ 53 ลํา จะเสนอขอต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2563 ต่อไป 
  2. โดยที่ประเทศไทยมีปัญหาการทําประมงผิดกฎหมายและได้รับการเตือนจากสหภาพยุโรปให้มี
มาตรการในการป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) ซึ่งต่อมาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้มีคําสั่งเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย จํานวน 4 ฉบับ เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาให้การทําการ
ประมงสามารถดําเนินการได้อย่างย่ังยืนและเป็นระบบ ส่งผลให้มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการประมงที่จะต้อง
ดําเนินการตามคําสั่งดังกล่าว ได้แก่ แจ้งจุดจอดเรือ ตรึงพังงา ทําสัญลักษณ์ แจ้งงดใช้เรือและทําอัตลักษณ์เรือ
ตามที่กรมเจ้าท่ากําหนด และยังทําให้มีเรือประมงที่ไม่สามารถออกทําการประมง ต่อมาคณะกรรมการขับเคล่ือน
และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5ฯ ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการนําเรือประมง 
ออกนอกระบบ เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ย่ังยืน โดยได้เห็นชอบโครงการนําเรือประมง 
 
 
 
 





วาระ
เรื่องที่

เศรษฐกิจและสังคม 14 ขอความเห็นชอบโครงการนําเรือประมงออกนอกระบบเพ่ือการจัดการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทรัพยากรประมงทะเลท่ียั่งยืน ระยะท่ี 1 (ระยะเร่งด่วน) การชดเชย
เยียวยาเจ้าของเรือท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ปี 2558

แต่งตั้ง 18 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                                เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 
 
  วันน้ี (5 มีนาคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
   

1.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทํางานใน 
   ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สําหรับผู้เช่ียวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บรหิาร 
   ระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น  

  2.  เรื่อง  ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐาน 
    การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และ
    การตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน (ฉบับที่ ..)  
  3.  เรื่อง  ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง การกําหนดให้
    ทุนหมุนเวียนนําเงินที่ฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการ
    ขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเข้ามาอีก และการขอกลับ
    เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
   

5.  เรื่อง   บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ขอเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
   ป่าทับกวาง และป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1 เพ่ือทําเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด 
   หินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ท้องที่จังหวัดสระบุรี   

  6.  เรื่อง   การจัดต้ังศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาช่ัวคราว (The Temporary Data  
    Collection Centre) 
  7.  เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน  ช่วงตลิ่งชัน –  
    ศิริราช ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
  8.  เรื่อง  (ร่าง) แนวทางดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับกิจการดาวเทียมวงโคจรประจําที่ 
    (Geostationary – Satellite Orbit: GSO) ตามมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
    ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และ (ร่าง) นโยบายการพิจารณาอนุญาตให้ 
    ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศ 
  9.  เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร 
    (Senior Complex บางละมุง)  

10.  เรื่อง  การพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาต่อไป  
  11.   เรื่อง   โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับมัธยมศึกษา  
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  12.   เรื่อง   ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพ่ือความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน  
    คร้ังที่ 24 – 26 ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง
    ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนา 
    โครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
    การคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 [คณะกรรมการบริหารการพัฒนา
    โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน (กระทรวงคมนาคม)] 
  13.  เรื่อง  แผนปฏิบัติการโครงการร้อยใจรักษ์ พ.ศ. 2562 – 2580 
  14.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบโครงการนําเรือประมงออกนอกระบบเพ่ือการจัดการทรัพยากร
    ประมงทะเลท่ีย่ังยืน ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) การชดเชยเยียวยาเจ้าของเรือที่ 
    ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ปี 2558 
 

แต่งต้ัง 
   

15.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
   ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  

  16.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
    (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  18.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน  
 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ 5 มีนาคม 2562) 
ด้วยการสแกน QR Code 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3 

กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทํางานในราชอาณาจักรเป็นกรณี
พิเศษ สําหรับผู้เชีย่วชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผูป้ระกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าว
เข้ามาทํางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สําหรับผู้เช่ียวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   รง. เสนอว่า   
   1. ได้มีประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทํางานในราชอาณาจักร
ได้รับยกเว้นไม่จําต้องปฏิบัติตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 สําหรับ
ผู้เช่ียวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 มีผล
ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ได้กําหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญทักษะ
สูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น รวมถึงผู้ติดตามซึ่งได้รับการตรวจลงตราประเภท
คนอยู่ช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานในราชอาณาจักรโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
ทํางานตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไขที่ สกท. ประกาศกําหนด เพ่ือเป็นการส่งเสริมการลงทุนและดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้า
มาทํางานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S – Curve)  
   2. ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (6 พฤศจิกายน 2561) ดังน้ัน จึงได้ยกเลิกประกาศตาม
ข้อ 1. และได้แก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ให้แก่คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง 
และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น  รวมถึงผู้ติดตามที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษ 
(Smart Visa) เพ่ือเป็นการส่งเสริมการลงทุน และดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือทักษะสูงให้เข้ามา
ทํางานในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ซึ่งจะมีส่วนสําคัญในการช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และจะช่วยสนับสนุนเป้าหมาย
ของรัฐบาลในการเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี และภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเรื่อง Ease of Doing 
Business  
   สาระสําคัญของร่างประกาศ  
   1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวง เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทํางานในราชอาณาจักรได้รับ
การยกเว้นไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 สําหรับ
ผู้เช่ียวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ลงวันที่ 29 มกราคม 2561  
   2. กําหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่คนต่างด้าวผู้ถือ Smart Visa และผู้ติดตาม ดังน้ี   
    2.1 ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นประเภทผู้เช่ียวชาญทักษะสูง (Talent) นักลงทุน (Investor) 
ผู้บริหารระดับสูง (Executive) และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่
ช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษ สามารถทํางานซึ่งไม่เป็นงานท่ีห้ามคนต่างด้าวทําในประเทศไทยได้ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายว่า
ด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  
    2.2 ให้คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ถือ Smart Visa ประเภทผู้เช่ียวชาญทักษะสูง 
(Talent) นักลงทุน (Investor) หรือผู้บริหารระดับสูง (Executive) คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ถือ Smart 
Visa ประเภทผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมืองต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ถือ Smart Visa ประเภทผู้เช่ียวชาญทักษะสูง ซึ่งมีอายุ
ต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถทํางานในประเทศไทยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร แต่ต้องไม่
เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทําตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
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2. เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซ้ือจัดจ้าง 
การบริหารพสัดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในของทนุหมุนเวียน (ฉบับที่ ..)  
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 
เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบ
ภายในของทุนหมุนเวียน (ฉบับที่ ..) ตามท่ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการนโยบายการ
บริหารทุนหมนุเวียนเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสาํคญัของร่างประกาศ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุน
หมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการ
ตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมนุเวียนมี
หลักเกณฑ์การจัดทํารายงานทางการเงิน มาตรฐานเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ และการตรวจสอบภายในของทุน
หมุนเวียนให้มคีวามชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และใหส้อดคล้องกับหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

ประกาศคณะกรรมการฯ พ.ศ. 2560 ร่างประกาศคณะกรรมการฯ         
(ฉบับที่ ..) 

หมายเหตุ 

1. ให้ยกเลิกความในวรรคสอง             
ของข้อ 3  
“ในกรณทีี่มีความจําเป็น หน่วยงานของ
รัฐตามวรรคหนึ่งอาจขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ ในช่ือบัญชี
เช่นเดียวกับวรรคหน่ึง เพ่ือไว้ใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ ภายในวงเงินและเง่ือนไขที่
คณะกรรมการบริหารกําหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง”    

 
 
“ในกรณทีี่มีความจําเป็น หน่วยงานของ
รัฐตามวรรคหนึ่งอาจขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารท่ี
เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารท่ีเปน็
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐในช่ือ
บัญชีเช่นเดียวกับวรรคหน่ึงเพ่ือไว้ใช้จ่าย
ตามวัตถุประสงค์ภายในวงเงินและ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 
โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง” 

  
 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและ
ครอบคลุมถึงธนาคารท่ีเป็น
รัฐวิสาหกิจ และธนาคารท่ีเป็น
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ  

2. ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 6 
“ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์”  

 
“ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือ
ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคาร
ที่เปน็สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ” 

 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและ
ครอบคลุมถึงธนาคารท่ีเป็น
รัฐวิสาหกิจ และธนาคารท่ีเป็น
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรฐั 

3. ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ง ของข้อ 
12 “ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุน
หมุนเวียนและคณะกรรมการบริหารจัด
ให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือ
ตรวจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ ของทุน
หมุนเวียนตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจรยิธรรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ หรือ

“ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน
และคณะกรรมการบริหารจัดให้มีระบบ
การตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการ
ดําเนินงานต่าง ๆ ของทุนหมนุเวียนตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสาํหรบัหน่วยงานของ
รัฐ หรือมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน” 

กําหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มี
ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็น
นิติบุคคล จัดให้มีระบบการ
ตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบ
การดําเนินงานต่าง ๆ ของทุน
หมุนเวียน ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกําหนด เพ่ือ
ตรวจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ 
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มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน”  

ของทุนหมุนเวียน ตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561  

 
3. เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง การกําหนดให้ทุนหมุนเวียนนําเงินที่
ฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 
เรื่อง การกําหนดให้ทุนหมุนเวียนนําเงินที่ฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  และให้
กระทรวงการคลังรับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างประกาศ  
   1. กําหนดจํานวนเงินที่ทุนหมุนเวียนสามารถนําเงินที่ฝากไว้กับกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์ 
ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาจากระดับเงินคงคลังที่มีอยู่ในแต่ละช่วงระยะเวลาของปีงบประมาณกับความจําเป็นในการ
ใช้จ่ายเงินและประมาณการรายจ่ายประจําปีบัญชีปัจจุบัน รวมทั้งภาระผูกพันของการนําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์
ของทุนหมุนเวียนในช่วงเวลาดังกล่าว โดยให้กรมบัญชีกลางกําหนดสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์หรือ
ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารท่ีเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่เหมาะสมในการนําเงินไปหาประโยชน์ 
เพ่ือแจ้งต่อทุนหมุนเวียน  
   2. กําหนดให้การนําเงินทุนหมุนเวียนไปดําเนินการเพื่อหาผลประโยชน์เมื่อกรมบัญชีกลางแจ้งการ
กําหนดจํานวนเงินและสถาบันการเงินที่เหมาะสมต่อทุนหมุนเวียนให้ทุนหมุนเวียนนําเงินไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน 
ตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ ทั้งน้ี ดอกผลที่เกิดจากการนํา
เงินทุนหมุนเวียนไปดําเนินการเพ่ือหาผลประโยชน์ให้เป็นรายรับของทุนหมุนเวียน  
   3. กําหนดให้ทุนหมุนเวียนทําความตกลงกับสถาบันการเงินที่รับฝากเงินเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาฝากให้
สถาบันการเงินโอนเงินตามจํานวนที่ทุนหมุนเวียนนําไปหาผลประโยชน์กลับมาฝากไว้กับกระทรวงการคลังทันที            
อย่างช้าไม่เกินวันทําการถัดไป  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้ง
ออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม                
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
 
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงฯ  
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  เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมแบบรายการบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม. 6) 
เพ่ือเพ่ิมภาษาจีนและภาษาอินเดียลงในแบบ ตม. 6 และกําหนดให้แบบ ตม. 6 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังคงใช้ได้ต่อไป
จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562   
 

เศรษฐกิจ -  สังคม 
5. เรื่อง  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ขอเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวาง และป่า
มวกเหล็ก แปลงที่ 1 เพื่อทําเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ท้องที่จังหวัด
สระบุรี   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผ่อนผันให้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) เข้าทําประโยชน์ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1 (ท้องที่ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก และตําบลทับ
กวาง อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี) เพ่ือทําเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
จํานวน 15 แปลง ในเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอ [พ้ืนที่ประทานบัตร 15 แปลง รวมเน้ือที่ 3,311 ไร่ 2 งาน 67 ตาราง
วา  โดยอยู่ในเขตกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าภาคตะวันตก  ภาคกลาง  และลุ่มนํ้าป่าสัก  ช้ันที่ 1 เอ รวมเน้ือที่ 3,223 
ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา)] เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544 และวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอขอผ่อนผันให้บริษัท  ปูนซิเมนต์ไทย  จํากัด 
(มหาชน) (บริษัทฯ) เข้าทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก  แปลงที่ 1 จํานวน  15 
แปลง ซ่ึงเป็นพื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 เอ ในท้องที่ตําบลมวกเหล็ก  อําเภอมวกเหล็ก  และตําบลทับกวาง  อําเภอแก่งคอย  
จังหวัดสระบุรี  รวมเน้ือที่ 3,223 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา (พ้ืนที่ประทานบัตร  15 แปลง มีเน้ือที่รวม 3,311 ไร่ 2 งาน 
67 ตารางวา) เพ่ือทําเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เน่ืองจากหนังสืออนุญาตให้
เข้าทําประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติสิ้นสุดลงแล้วต้ังแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2554 แต่อายุประทานบัตรเหมือง
แร่ยังคงเหลืออยู่ถึงวันที่ 27 เมษายน 2579  ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544 และวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ที่กําหนดให้เสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี  
กรมทรัพยากรธรณีได้พิจารณาข้อมูลแหล่งแร่ในพ้ืนที่ดังกล่าวแล้วพบว่า  บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวมีศักยภาพและปริมาณ
สํารองที่สามารถทําเหมืองได้  และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นว่า  ในช่วงการอนุญาตท่ีผ่านมา
ผู้รับอนุญาตได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการอนุญาตถูกต้องครบถ้วนและได้จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภายหลังการทําเหมืองแร่ (Post  Evaluation) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติแล้ว   (และคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมีมติให้บริษัทฯ เฝ้าระวังด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน  
และคนงาน  และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทําเหมืองแร่อย่างเคร่งครัดด้วย) 
ดังน้ัน  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเห็นให้บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาผ่อนผันให้เข้าทํา
ประโยชน์ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอ เป็นการเฉพาะรายต่อไปได้จนสิ้นอายุประทานบัตร (วันที่ 27 เมษายน 2579) 
 
6. เรื่อง  การจัดต้ังศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว (The Temporary Data Collection Centre) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ การจัดต้ังศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงาน
เมียนมาช่ัวคราวของทางการเมียนมา ณ จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความสัมพันธ์อันดีด้านแรงงาน
ระหว่างไทย - เมียนมา และประโยชน์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน ตลอดจนผลประโยชน์โดยรวมของนายจ้าง  สถาน
ประกอบการ  แรงงานต่างด้าว  รวมทั้งเป็นการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  ซึ่งเป็น
หน่ึงในนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
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  รง. รายงานว่า  
  1. ในระหว่างการเยือนเมียนมาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 
ฝ่ายเมียนมาได้แจ้งความประสงค์เรื่องการย้ายศูนย์ออกหนังสือเดินทางไปยังจังหวัดสมุทรสาคร   ซึ่งต่อมาฝ่ายเมียน
มาได้มีหนังสือเพื่อร้องขอให้รัฐบาลไทยพิจารณาสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว  
เพ่ืออํานวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ  เน่ืองจาก
ทางการเมียนมาสามารถจัดเก็บข้อมูลของแรงงานเมียนมาที่ประสงค์จะขอมีหนังสือเดินทางได้ในเบ้ืองต้นก่อนที่
หน่วยงานที่อํานาจหน้าที่จะพิจารณาออกหนังสือเดินทางให้แก่แรงงานโดยที่แรงงานยังไม่ต้องเดินทางกลับไปประเทศ
ต้นทาง  นอกจากน้ียังช่วยอํานวยความสะดวกและลดข้ันตอนให้แก่แรงงานเมียนมา ซึ่งรายละเอียดการจัดต้ังศูนย์
จัดเก็บข้อมูลฯ สรุปได้ ดังน้ี  

ประเด็น สาระสาํคญั 
สถานที่ต้ังศูนย์  ตําบลท่าจีน   อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร (บริเวณตลาดทะเลไทย)
กลุ่มเป้าหมาย  เป็นการดําเนินการเฉพาะกลุ่มแรงงานเมียนมาเท่านั้น ไม่รวมคนต่างด้าวสัญชาติ

เมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยด้วยวัตถุประสงค์อ่ืนๆ  
 ให้บริการแรงงานใน 2 กลุ่ม คือ 
 1. แรงงานเมียนมาที่ต้องการเปลี่ยนเอกสารประจําตัวเป็นหนังสือเดินทาง
[แรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติหรือจัดทําทะเบียนประวัติในประเทศไทยที่ถือ
หนังสือเดินทาง (PP) หนังสือเดินทางช่ัวคราว (TP) หรือเอกสารรับรองบุคคล (CI)] 
โดยทางการเมียนมาใช้คําว่า กลุ่มคน Function A  
 2. แรงงานเมียนมาที่เข้ามาทํางานตาม MOU ที่วาระการจ้างงานใกล้ครบ
กําหนด 4 ปีที่ต้องการจัดทําเป็นหนังสือเดินทางฉบับใหม่  และมีความประสงค์จะ
กลับเข้ามาทํางานตาม MOU เมื่อวาระการจ้างงานครบ 4 ปี แล้ว โดยทางการ  
เมียนมาใช้คําว่า กลุ่มคน Function B

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จํานวน 13 คน 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 1 คน จากกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ 12 คน จาก
กระทรวงแรงงาน  ตรวจคนเข้าเมือง  และประชากร 
 เจ้าหน้าที่ของ รง. (กรมการจัดหางาน) เป็นผู้ประสานงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ  เปิดดําเนินการช่ัวคราวเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 เปิดทําการวันจันทร์ – วันเสาร์ (เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการไทย)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
และสถานท่ีรับหนังสือเดินทาง 

 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ  ยกเว้นเมื่อไปรับหนังสือเดินทาง ณ จุดที่กําหนด
ต้องเสียค่าใช้จ่าย จํานวน 1,050 บาท โดยสามารถชําระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิส 
 การพิจารณาออกหนังสือเดินทางจะดําเนินการโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบของ
ทางการเมียนมา ซึ่งไม่ใช่ศูนย์ฯ และเมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว  แรงงานเมียนมา
สามารถไปรับหนังสือเดินทางได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพ  
เมียนมาประจําประเทศไทย  หรือศูนย์ออกหนังสือเดินทาง (1) บริเวณชายแดนฝั่งท่า
ขี้เหล็ก (ตรงข้ามอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย) (2) ฝั่งเมียวดี (ตรงข้ามอําเภอ  
แม่สอด จังหวัดตาก) และ (3) ฝั่งเกาะสอง (ตรงข้ามอําเภอเมือง จังหวัดระนอง)

ประเด็นอ่ืน ๆ   ไม่มีการขอเอกสารสิทธ์ิคุ้มครองทางการทูต
  2. รง. พิจารณาแล้วเห็นว่า  การจัดต้ังศูนย์เพ่ือเก็บข้อมูลฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนายจ้าง/สถาน
ประกอบการ  และภาพลักษณ์ของประเทศเนื่องจาก 
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   2.1 วาระการจ้างงานสําหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย
ตาม MOU จะครบกําหนด 4 ปี  ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีจํานวนประมาณ 140,256 คน (ตัวเลขประมาณการจากการ
จากการออกใบอนุญาตทํางานที่ออกให้กับแรงงานเมียนมาเมื่อปี พ.ศ. 2558) โดยหากแรงงานกลุ่มน้ีประสงค์จะ
ทํางานในประเทศไทย  จะต้องเดินทางกลับประเทศและเว้นระยะเวลา 30 วันจึงจะสามารถกลับเข้ามาทํางานตาม 
MOU ได้ใหม่ ซึ่งในระหว่างการเว้นระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นช่วงเวลาที่ทางการเมียนมาจะต้องจัดเตรียมเอกสารและ
ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของแรงงาน  เพ่ือนําไปใช้สําหรับการพิจารณาตรวจสอบการออกหนังสือเดินทาง ดังน้ัน  การ
จัดต้ังศูนย์เพ่ือจัดเก็บข้อมูล ฯ จะเป็นการอํานวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้แก่
นายจ้าง/สถานประกอบการ  และจะส่งผลให้นายจ้างสามารถจ้างงานแรงงานต่างด้าวโดยถูกต้องตามกฎหมายเพ่ิม
มากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารราชการของรัฐบาลที่ได้ให้ความสําคัญกับการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 
   2.2 แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองและมีสิทธิประโยชน์  สวัสดิการการคุ้มครองตาม
สิทธิที่พึงได้รับ 
   2.3 ระบบเศรษฐกิจโดยรวมมีความเข้มแข็งเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และความเติบโตอย่างต่อเน่ืองให้กับประเทศ  ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านแรงงานของประเทศไทยในระดับสากล  
   2.4 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีด้านแรงงานระหว่างไทย – เมียนมา 
  3. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน  ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 [รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร   วงษ์สุวรรณ) เป็น
ประธาน] ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดต้ังศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาช่ัวคราวของทางการเมียนมา ณ จังหวัด
สมุทรสาคร  และมอบหมายให้ รง. นําเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
 
7. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน  ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช ของการรถไฟ             
แห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
ดําเนินโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช  ในกรอบวงเงิน 6,645.03 ล้านบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7) ประกอบด้วย ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา จํานวน 10.00 ล้านบาท ค่าจ้างที่
ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 177.73 ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาวิศวกรอิสระ (ICE) จํานวน 40.24 ล้านบาท  
ค่างานโยธาและระบบราง จํานวน 2,706.56 ล้านบาท งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล จํานวน 1,997.33 ล้านบาท 
และงานจัดหาตู้รถไฟฟ้า จํานวน 1,713.17 ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ   
   สําหรับแหล่งเงินที่จะนํามาใช้ในการดําเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟเส้นทางดังกล่าว ให้การรถไฟ
แห่งประเทศไทยกู้เงินเพ่ือดําเนินโครงการตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 39 (4) 
เพ่ือเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ค่าจ้างที่ปรึกษาวิศวกรอิสระ (ICE) ค่างานโยธาและระบบราง งานระบบ
ไฟฟ้าและเคร่ืองกล งานจัดหาตู้รถไฟฟ้าและค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภายในกรอบวงเงิน 6,635.03 ล้านบาท โดยให้
กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ในประเทศท่ีเหมาะสม วิธีการให้กู้ต่อและค้ําประกันเงินกู้ หรือให้กู้ตามแผนการ
ดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน และให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี เป็นงบชําระหน้ีรายปีเฉพาะในส่วนค่าโครงสร้างพ้ืนฐานที่
รัฐบาลรับภาระ ได้แก่ ค่างานโยธาและระบบราง ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ค่าจ้างที่ปรึกษาวิศวกรอิสระ 
(ICE) และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวน 2,924.53 ล้านบาท ส่วนค่างานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล และงานจัดหาตู้
รถไฟฟ้า จํานวน 3,710.50 ล้านบาท เห็นควรให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับภาระ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการ
รับภาระค่าใช้จ่ายของโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซ่ือ – พญาไท - มักกะสัน – หัวหมาก 
และสายสีแดงเข้ม  ช่วงบางซื่อ – หัวลําโพง  ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สําหรับในส่วน
ของค่าจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา จํานวน 10 ล้านบาท ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากโครงการดังกล่าวยังมิได้รับการบรรจุไว้
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ในแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังน้ัน จึงเห็นสมควรให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
ดําเนินการขอบรรจุแผนการกู้เงินไว้ในแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนัย
พระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหาร
หน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2549 ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2561 และการดําเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กําหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 อย่าง
เคร่งครัดด้วย  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
   สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ. ศ. 2558 - 2565 และได้รับการบรรจุอยู่
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 (Action Plan) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 
27 มีนาคม 2558 และ 13 ธันวาคม 2559 เห็นชอบและรับทราบแผนดังกล่าวตามลําดับแล้ว  โดยโครงการดังกล่าว
เป็นส่วนต่อขยายของรถไฟชานเมืองสายสีแดงทางฝั่งทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครที่จะเช่ือมต่อการเดินทาง
จากสถานีตลิ่งชันไปยังบริเวณโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเส้นทางรถไฟของช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช  จะเช่ือมต่อกับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงบางซื่อ – ท่าพระที่สถานีจรัญสนิทวงศ์ และเช่ือมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 
ส่วนตะวันตก  ที่สถานีศิริราช  ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกพ้ืนที่กรุงเทพมหานครช้ันในได้อย่าง
สะดวกมากย่ิงขึ้น 
  2. กระทรวงคมนาคมแจ้งว่าโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช 
กรอบวงเงิน 6,645.03 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างทางรถไฟใหม่ 2 ทางเลียบไปตามแนวเขตทางรถไฟเดิมของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระยะทาง 4.3 กิโลเมตร โดยจะเป็นรางขนาด 1 เมตร  เดินรถด้วยระบบไฟฟ้าที่จ่าย
เหนือหัว (OCS) แรงดันไฟฟ้า AC 25 กิโลโวลต์ รถไฟมีความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตร/ช่ัวโมง (เดินรถในช่วงตลิ่งชัน - 
ศิริราชที่ความเร็วสูงสุด 120 กิโลเมตร/ช่ัวโมง) มีระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล ประกอบด้วย ระบบอาณัติสัญญาณและ
ควบคุมรถไฟ   ระบบสื่อสาร   ระบบเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ  ระบบไฟฟ้ากําลัง  โดยมีการจัดซ้ือรถไฟฟ้าสําหรับ
ให้บริการ จํานวน 4 ขบวน (16 ตู้) ซึ่งแตกต่างกับโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงอ่ืน ๆ  ที่จะมีการ
จัดซื้อรถไฟฟ้ารวม 220 คัน  เพ่ือให้บริการเดินรถในลักษณะต่อเน่ือง (Through Operation) นอกจากน้ี จะมีการ
สร้างสถานีใหม่รวม 3 สถานี ได้แก่ สถานีตลาดนํ้าตลิ่งชัน สถานีจรัญสนิทวงศ์ และสถานีธนบุรี - ศิริราช ทั้งน้ี แม้ว่า
ตามข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมจะกําหนดระยะเวลาดําเนินโครงการ 5 ปี  แต่กระทรวงคมนาคมยืนยันว่าจะ
สามารถเปิดให้บริการในปี 2565 
 
8. เรื่อง (ร่าง) แนวทางดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับกิจการดาวเทียมวงโคจรประจําที่ (Geostationary – 
Satellite Orbit: GSO) ตามมาตรา 60 ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และ (ร่าง) นโยบาย
การพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับกิจการดาวเทียมวงโคจรประจําที่ 
(Geostationary – Satellite Orbit: GSO) ตามมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
  2. เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ดศ. รายงานว่า 
  1. (ร่าง) แนวทางดําเนินการในส่วนที่ เ ก่ียวข้องกับกิจการดาวเทียมวงโคจรประจําที่ 
(Geostationary – Satellite Orbit: GSO) ตามมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญฯ มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
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   1.1 ความหมายของคล่ืนความถ่ีและสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมประจําที่ 
(Geostationary – Satellite Orbit: GSO)  คลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม GSO หมายถึง 
ข่ายงานดาวเทียมที่ประเทศไทยมีสิทธิใช้งานโดยสมบูรณ์และได้รับการยอมรับระหว่างประเทศซึ่งเป็นสิทธิที่เกิดขึ้น
เมื่อข่ายงานดาวเทียมได้รับการจดทะเบียน (Notification) ไว้ในทะเบียนผู้ใช้คลื่นความถ่ีหลักระหว่างประเทศ 
(MIFR) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) แล้ว 
   1.2 การรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม GSO การรักษาสิทธิในการเข้าใช้วง
โคจรดาวเทียม GSO หมายถึง การรักษาสิทธิของข่ายงานดาวเทียมที่ได้รับการจดทะเบียน (Notification) และผ่าน
การแจ้งนําดาวเทียมขึ้นใช้งาน (Bring into use) กับ ITU รวมทั้งมีการใช้งานข่ายงานดาวเทียมน้ันจริงอย่างต่อเน่ือง 
   1.3 วิธีการรักษาไว้ซ่ึงสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม GSO เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประเทศชาติและประชาชน 
    1.3.1 เสนอนโยบายการอนุญาตให้ผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิข่ายงานดาวเทียมใน
นามประเทศไทย เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการดาวเทียมของไทย โดยให้สิทธิประโยชน์การส่งเสริม
การลงุทนและจะต้องกําหนดค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ โดยกําหนดเป็น 2 
แนวทาง ดังน้ี 
     1) สําหรับข่ายงานดาวเทียมที่มีอยู่เดิมทั้งหมด 21 ข่ายงาน ให้นําข่ายงาน
ดาวเทียมที่ไม่มีการใช้งานตามสัญญาสัมปทานหรือการอนุญาตอื่นใดมาจัดชุด (package) ซึ่งอาจประกอบด้วย
มากกว่าหน่ึงข่ายงานดาวเทียมตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทั้งในทางเทคนิคและทางธุรกิจ) และคัดเลือก
ผู้ประกอบการไทยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ราชการกําหนด มารับใบอนุญาตเพ่ือใช้สิทธิข่ายงานดาวเทียมตาม
นโยบายข้างต้น 
     2) สําหรับข่ายงานดาวเทียมใหม่ หากมีผู้ประสงค์จะขอใช้สิทธิ สามารถ
ทําได้โดยแจ้งความประสงค์ต่อ ดส. และเข้าสู่กระบวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิต่อไป โดยนําหลักการมาก่อนได้ก่อน 
(first come, first served) มาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต 
   ทั้งน้ี กรณีดาวเทียมสื่อสารต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วย 
   1.4 ให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการอนุญาตให้ผู้ประกอบการดาวเทียมสื่อสาร
ใช้สิทธิข่ายงานดาวเทียมในนามประเทศไทย รวมทั้งค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขในการให้
สิทธิอย่างน้อย ดังนี้ 
    1.4.1 ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาดาวเทียมโดยคนไทยและเทคโนโลยีของคน
ไทยเป็นลําดับแรก ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการและเสนอ
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป 
    1.4.2 ผู้ประกอบการดาวเทียม ผู้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมอุปกรณ์และสถานีที่
เก่ียวข้องกับสิทธิการใช้วงโคจรดาวเทียมของไทย จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและการกํากับดูแลของไทยทุกประการ 
(Exclusive Jurisdiction) และต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านความมั่นคงของประเทศ ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (data privacy protection) รวมถึงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (cyber security) หรือกฎระเบียบอ่ืน
ใดที่เหมาะสมและจําเป็นด้วย 
    1.4.3 สถานีควบคุมดาวเทียม หรือ Telemetry, Tracking, Command and 
Monitoring (TTC&M) ต้องต้ังในประทศไทย และต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลและการควบคุมโดยรัฐบาลไทย 
    1.4.4 นําส่งแผนการขอใช้ข่ายงานดาวเทียมและแผนการดําเนินการที่แสดงให้เห็น
ถึงกําหนดการสั่งสร้างดาวเทียม การนําดาวเทียมขึ้นวงโคจร และการเริ่มให้บริการรวมถึงลักษณะทางเทคนิคของ
ดาวเทียมที่จะสร้าง และรายงานผลการดําเนินงานทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจ ตามรูปแบบและวิธีการที่กําหนด 
    1.4.5 วางหลักประกันการปฏิบัติตามข้อตกลง (performance bond) ต่อ
ข่ายงานดาวเทียม 
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    1 . 4 . 6  จ่ า ยค่ า ธ ร รม เ นี ยมก า รอ นุญาต ใ ห้ ใ ช้ สิ ท ธิ ข่ า ย ง านดา ว เ ที ยม 
ในนามประเทศไทย โดยเก็บในอัตราที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ทั้งน้ี
จะได้มีการกําหนดบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือรองรับต่อไป 
    1.4.7 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินการ เช่น ค่า cost – recovery 
fee ค่าดําเนินการ และค่า Admin Fee 
    1.4.8 ต้องจัดให้มีช่องสัญญาณสําหรับการให้บริการสาธารณประโยชน์ของรัฐ 
(State use and public services) 
    1.4.9 ผู้รับใบอนุญาตจะต้องรับผิดชอบแทนภาครัฐ (State Object) ในกรณีที่
ก่อให้เกิดความเสียหายตาม UN Treaties  
    1.4.10 ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องต้องประสานงานการใช้คลื่นความถ่ีตามข้ันตอน
และกระบวนการของ ITU กับผู้ให้บริการต่างประเทศ และประสานงานการใช้คลื่นความถ่ีกับผู้รับใบอนุญาตดาวเทียม
ในประเทศรายอ่ืนที่มีการให้บริการอยู่ก่อน ทั้งน้ี เพ่ือไม่ให้เกิดการรบกวนการใช้คลื่นความถ่ี อย่างไรก็ตาม หากเป็น
การใช้คลื่นความถ่ีตรงกับ planned band ผู้ประกอบการจําเป็นต้องให้สิทธิแก่ผู้ใช้สิทธิตรงตาม planned band 
ก่อน 
    1.4.11 จัดทําประกันภัย All risks  
    ทั้งน้ี ในระหว่างที่ยังไม่ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี 
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การให้สิทธิเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมจําเป็นต้องได้รับ
การอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในฐานะรัฐ ดังน้ัน ให้ ดศ. เป็นหน่วยงานที่เสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปจนกว่า
ร่างพระราชบัญญัติฯ จะมีผลใช้บังคับ และเม่ือร่างพระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับแล้ว ให้ กสทช. ดําเนินการให้
เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 
  2. (ร่าง) นโยบายการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศ มีสาระสําคัญ
ดังนี้ 
   2.1 นิยาม ดาวเทียมต่างชาติ คือ ดาวเทียมประเภทวงโคจรประจําที่ (Geostationary – 
Satellite Orbit: GSO) และวงโคจรไม่ประจําที่ (Non - Geostationary – Satellite Orbit: NGSO) ที่ใช้สิทธิ
ข่ายงานดาวเทียมของประเทศอ่ืน 
   2.2 ขอบเขตของนโยบาย นโยบายน้ีใช้กับดาวเทียมสื่อสารที่อย่างน้อยต้องรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 
นโยบายการพิจารณา
อนุญาตให้ดาวเทียม
ต่างชาติให้บริการใน
ประเทศเชิงพาณิชย์ 

1. เง่ือนไขการเข้าสู่ตลาด (Market Access) 
  1.1 นโยบายเปิดตลาดในระดับรัฐ (State Level) ให้ผู้ประกอบการดาวเทียมสื่อสาร 
(GSO และ Non – GSO) ของรัฐที่มีนโยบายเปิดน่านฟ้าให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาด
ของรัฐน้ันโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายอวกาศ
แห่งชาติกําหนดขึ้น และเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป 
  1.2 ให้ผู้ประกอบการ (Firm Level) ของรัฐที่มีนโยบายเปิดน่านฟ้าตามข้อ 1.1 ที่
ประสงค์จะประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารโดยใช้ดาวเทียมต่างชาติต้องขออนุญาตและ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงาน กสทช. ประกาศกําหนด 
  1.3 ข้อจํากัดการเข้าสู่ตลาดของดาวเทียมต่างชาติ ประเทศไทยอาจต้ังเง่ือนไขการเข้าสู่
ตลาดของดาวเทียมต่างชาติได้ด้วยเหตุผลความจําเป็นทางเศรษฐกิจ (Economic Need 
Test) สังคม และความม่ันคง
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  1.4 ผู้ประกอบการดาวเทียมตามข้อ 1.2 จะต้องจัดต้ังนิติบุคคลและมสีถาน
ประกอบการในประเทศไทย (Local Presence) (mode3: commercial presence 
ภายใต้ความตกลง GATS) โดยจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 
        1.4.1 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องมีหุ้นของคนไทยตามเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ. 2551 และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่หา้มการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว 
(Nominee) อาทิ ประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลกัษณะเป็นการ
ครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 
        1.4.2 กิจการโทรคมนาคมต้องมีหุ้นของคนไทย ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (แก้ไข พ.ศ. 2549) และ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่หา้มการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว (Nominee) เช่น 
ประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดย
คนต่างด้าว พ.ศ. 2555 
2. เง่ือนไขที่ต้องปฏิบัติหลังจากเข้าสู่ตลาดแล้ว 
  2.1 ดาวเทียมต่างชาติและผู้ประกอบการท่ีใช้สิทธิการเขา้ตลาดต้องเคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมายไทยที่เก่ียวข้อง 
  2.2 จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและการกํากับดูแลของไทยทุกประการ (Exclusive 
Jurisdiction) และต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านความมั่นคงของประเทศ ด้านการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (data privacy protection) รวมถึงด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ (cyber security) หรือกฎระเบียบอ่ืนใด ด้านความมั่นคงของประเทศโดยไม่ขัด
กับกฎหมายที่มีอยู่เดิม หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ที่จะตราขึ้นในอนาคต 
  2.3 การกํากับดูแลเรื่องสื่อและเนื้อหา 
       2.3.1 ประเทศไทยมีสทิธิกํากับดูแลเรื่องสื่อและเนื้อหา (Reversed Rule of 
Origin) 
       2.3.2 ผูร้ับใบอนุญาตต้องระงับการเผยแพร่เน้ือหาเมื่อได้รับแจ้งว่าเน้ือหาขัดกับ
กฎหมาย (Notice and Take down)  
       2.3.3 ดาวเทียมต่างชาติต้องเคารพและปฏิบัติตามเง่ือนไขของกฎหมายไทยที่
เก่ียวข้องในการกําหนดความรับผิดของตัวกลาง (Intermediary Liability) 
  2.4 จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการให้สทิธิดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศไทย 
(Landing Rights Fee) ในอัตราที่ไม่ด้อยไปกว่าค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิข่ายงาน
ดาวเทียมในนามประเทศไทย รวมถึงค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย 
ทั้งน้ี จะได้มีการกําหนดบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือรองรับต่อไป 

นโยบายอนุญาตให้ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม
ประเภทใดประเภทหน่ึง
ใช้ช่องสัญญาณ
ดาวเทียมต่างชาติเป็น
การช่ัวคราว (ad hoc) 

ต้องเป็นการดําเนินการตามภารกิจข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 
1. ภารกิจของพระราชวงศ์ 
2. ภารกิจเก่ียวกับภัยภิบัติแห่งชาติ 
3. ภารกิจเก่ียวกับความม่ันคงทางทหาร 
4. ภารกิจเก่ียวกับสาธารณสุขและการศึกษา 
5. ภารกิจถ่ายทอดกิจกรรมสาํคัญของชาติหรือระหว่างประเทศ 
6. ภารกิจเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7. ภารกิจซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนกับรัฐบาล 
8. ภารกิจซึ่งเป็นการให้บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสาธารณะ 
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และสังคมที่สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลจะต้อง
กําหนดเง่ือนไขที่แน่นอนอย่างน้อย ได้แก่ ระยะเวลา เริ่มต้นและสิ้นสุด พ้ืนที่การบริการ 
และบริการหรอืเน้ือหาที่ใช้ช่องสัญญาณน้ัน รวมถึงเสียค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมทีเ่ก่ียวข้อง

ระยะเวลาการใช้บังคับ ให้ ดศ. ทําหน้าที่กํากับดูแลตามกฎหมายและนโยบายน้ี ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  มีผลใช้บังคับ เมื่อร่างพระราชบัญญัติฯ มี
ผลใช้บังคับแลว้ ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ต่อไป

 
9. เรื่องรายงานผลการดําเนนิงานโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสาํหรับผูส้งูอายุแบบครบวงจร (Senior Complex 
บางละมุง) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุแบบ
ครบวงจร (Senior Complex บางละมุง) ภายใต้กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ
ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
  1. ผลการดําเนินงาน พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการศูนย์             
ที่พักอาศัยฯ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน (เดือนกุมภาพันธ์ 2562) ภายใต้กลไกคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ ดังน้ี 
ปีงบประมาณ การดําเนินงานโครงการ 
พ.ศ. 2559 1. แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ 

2. ศึกษาดูงานบ้านพักผู้สูงอายุของภาคเอกชนต่าง ๆ 
3. ทบทวนกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
4. เสนอขอใช้ที่ดินราชพัสดุต่อกรมธนารักษ์ โดยกรมธนารักษ์ (ธร.) ใหส้ง่รายละเอียดการดําเนิน
โครงการและแผนแม่บท (Master Plan) เพ่ิมเติม

พ.ศ. 2560 1. แต่งต้ังคณะทํางาน 4 คณะ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ 
ได้แก่ 1) คณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ 2) คณะทํางานบริหาร
โครงการศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจร 3) คณะทาํงานบริหารงบประมาณการก่อสร้าง
โครงการศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจร และ 4) คณะทํางานด้านการตลาดและการขาย 
2. กําหนดรูปแบบโครงการ ประกอบด้วย คุณสมบัติผู้เข้ารว่มโครงการ สทิธิในการเข้าพักอาศัย 
องค์ประกอบโครงการ และกจิกรรม/บริการในโครงการ 
3. จัดทําแผนแม่บทเพ่ือประกอบการขอใช้ที่ดินราชพัสดุ 
4. เสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงฯ ใหใ้ช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชน
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง 
5. จัดทําบันทกึข้อตกลง (MoU) ระหว่าง ผส. กับ ธร. 
6. มีแผนเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอใช้มาตรา 44 ในประเด็นยกเว้นประเภทสีของที่ดิน และยกเว้น
การจัดทํารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) และใช้รูปแบบการดําเนินโครงการ ออกแบบ – 
ก่อสร้าง – ส่งมอบเมื่อสร้างแล้วเสร็จ (Design – Build – Transfer)  
7. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study: FS) โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาคเอกชน แต่ผลการศึกษาด้านการตลาดยังไม่ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย และไม่ได้เปรียบเทียบ
รูปแบบการดําเนินโครงการในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น รัฐดําเนินการ เอกชนดําเนินการ และเอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP)

พ.ศ. 2561 1. คณะรฐัมนตรีได้มีมติ (17 กรกฎาคม 2561) อนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
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รวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชุลบุรี (ฉบับที ่..)  
พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลม
ฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555) 
2. หารือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเก่ียวกับแนวทางการดําเนินโครงการใน
รูปแบบเอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ (PPP) 
3. หารือภาคเอกชนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมีบริษัท เก่ง ภิญ เนอสซิ่งแคร์ จาํกัด สนใจ
ร่วมดําเนินโครงการ 
4. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ธร. มีหนังสอือนุญาตให้ สผ. ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ 
ชบ.219 (บางส่วน) ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เน้ือที่ 48 – 1 – 42 ไร่ เพ่ือ
ดําเนินโครงการฯ 
5. ผส. ดําเนินการขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จํานวน 5,600,000 บาท เพ่ือจัดจ้าง
ที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ

พ.ศ. 2562 1. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ผส. ลงนามในบันทึกรับทราบแนวเขตที่ราชพัสดุและยินยอม
ปฏิบัติตามเง่ือนไขการใช้ที่ราชพัสดุ 
2. การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงฯ โดยเพ่ิมข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (พ้ืนที่สีนํ้าเงิน) อยู่ระหว่างดําเนินการ 
3. บริษัท เอ – เซเว่น คอร์ปอเรช่ัน จํากัด ดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ ซึ่งใช้
ระยะเวลาในการศึกษา 5 เดือน (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562)

  2. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
   2.1 พ้ืนทีท่ี่จะดําเนินโครงการเป็นที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ชบ.219 ตําบล
บางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค (พ้ืนทีส่ีนํ้าเงิน) ซึ่ง พม. 
ได้ดําเนินการเสนอเรื่องเพ่ือขอแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลม
ฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555 โดยเพ่ิมข้อหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการฯ ได้ในที่ดิน
บริเวณดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   2.2 งบประมาณในการดําเนินโครงการ พม. ได้จัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการฯ เพ่ือวิเคราะห์โครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 
5 เดือน (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างทดสอบความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน 
(Market Sounding) ร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน ร่างขอบเขตโครงการ และร่างสญัญาตามมาตรา 33 
ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
10. เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาต่อไป  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินงานและการพัฒนากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย (ช่ือเดิมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ในช่วงระยะเวลาต่อไป ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ            
สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้  
   1. คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมัติให้โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีภารกิจหน้าที่ในการจัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในลักษณะของโรงเรียนประจํา โดยอนุมัติโครงการ
พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพ่ือกระจายโอกาสสําหรับนักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และจัดต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการทําหน้าที่กําหนด
แนวทาง ให้คําแนะนํา ส่งเสริมการดําเนินงานของโรงเรียน โดย ศธ. ได้ประกาศจัดต้ังโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ขึ้น 12 แห่ง กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ใช้งบประมาณจากงบกลางจํานวน 27.072 ล้านบาท (2.256 
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ล้านบาท/โรงเรียน) ระยะเวลาดําเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2561 ทั้งน้ี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานช่ือโรงเรียนว่า “โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย” ตามด้วยช่ือ
จังหวัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 พระราชทานช่ือโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย”  
   2. โครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 (ตามข้อ 1.) ได้สิ้นสุดลงแล้ว ศธ. ได้รายงานผลการ                 
ดําเนินโครงการของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในช่วง พ.ศ. 2554 – 2561 พบว่า ได้ผลดีเป็น
อย่างย่ิง มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะด้านการเตรียมความพร้อมกําลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (STEM) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย 
Thailand 4.0 รวมถึงเป็นการเตรียมกําลังคนระดับสูงทางด้าน STEM เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้ลงทุนจาก
ประเทศต่าง ๆ ที่จะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม 4.0 ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) และโครงการอ่ืน ๆ ของประเทศ โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ เช่น   
    2.1 ผลงานวิจัยของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปนําเสนอในเวทีนานาชาติและได้รับ
รางวัลในปี 2560 เช่น รางวัล Grand Award จากเวที International Science and Engineering Fair, USA 
จํานวน 1 รางวัล (จากผู้เข้าแข่งขัน 132 ประเทศ) รางวัลชนะเลิศ จํานวน 28 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
จํานวน 10 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 11 รางวัล ซึ่งได้จากเวทีนานาชาติ เช่น Seoul 
International Invention Fair (South Korea), International Exhibition for Young Inventors (Japan) และ 
Hong Kong International Invention Innovation and Entrepreneurship Exhibition (Hong Kong) เป็นต้น  
    2.2 นักเรียนที่ ไ ด้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศจากหน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 – 2560 ได้แก่   

หน่วย : คน 
ชื่อทุน/มหาวิทยาลัยชั้นนําของนานาชาติ จํานวนผู้ได้รับทุน รวม 

2558 2559 2560 
1. ทุน 1 อําเภอ 1 ทุน 4 หมดโครงการฯ 4
2. ทุนพัฒนาและส่งเสริมผูม้คีวามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) 

1 - - 1 

3. ทุนรฐับาล (ทุน ก.พ.) - 3 4 7 
4. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1 1 2 4 
5. ทุนรฐับาลจีน - 1 - 1 
6. ทุน Belt & Road (Thailand)  - 1 3 4 
7. ทุน City University of Hong Kong - 1 3 4 
8. ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน  - - 1 1 
9. ทุน Chongqing Municipal Government Mayor 
Scholarship  

- 1 - 1 

10. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (ทุน Monbukagakusho : MEXT)  1 3 2 6 
11. ทุนมหาวิทยาลัย Tokyo International University - - 1 1 

รวมทั้งสิน้ 7 11 16 34 
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    2.3 ร้อยละ (เปอร์เซ็นไทล์) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 
ปีการศึกษา 2558 – 2560 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่  

วิชา กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 

โรงเรียนสงักัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 

คณิตศาสตร์ 99.61 99.82 99.89 50.05 51.38 51.39 
วิทยาศาสตร์ 99.02 99.26 99.24 50.75 50.56 50.61 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 
คณิตศาสตร์ 95.95 95.76 97.74 50.16 51.96 52.07 
วิทยาศาสตร์ 93.05 93.25 96.02 50.71 50.05 50.25 

    2.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน  
     2.4.1 ข้อจํากัดด้านบุคลากรและความคล่องตัวในการดําเนินงาน ซึ่งโรงเรียนฯ มี
วัตถุประสงค์พิเศษต่างจากโรงเรียนทั่วไป มีจังหวัดพ้ืนที่บริการครอบคลุมหลายจังหวัด แต่ยังต้องสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งทําให้ต้องใช้กฎระเบียบเดียวกันกับโรงเรียนทั่วไปในการสรรหา แต่งต้ัง โยกย้าย และ
การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ทําให้การบริหารงานโรงเรียนฯ ขาดความคล่องตัวและไม่เป็น
เอกภาพ   
     2.4.2 การจัดต้ังหน่วยงานเทียบเท่าสํานักในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ที่ทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานโรงเรียนฯ และการขับเคลื่อนงานด้าน
วิทยาศาสตร์ศึกษาเป็นการเฉพาะ จะทําให้การบริหารงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ัน 
จะช่วยให้ สพฐ. สามารถรวบรวมประสบการณ์ของโรงเรียนฯ ที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปขยายผลในโรงเรียนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของประเทศ ทําให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ สูงขึ้น เน่ืองจากโรงเรียนฯ กระจายตัวอยู่
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและมีพ้ืนที่จังหวัดบริการครอบคลุมทุกจังหวัด  
   3. การดําเนินงานในช่วงระยะเวลาต่อไป  
    3.1 การดําเนินงาน : ให้การดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและการจัดการในสังกัดสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มีศูนย์พัฒนา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยประสานงานภายใน ซึ่งต่อไปจะจัดต้ังหน่วยงานในสังกัด สพฐ. เป็นผู้กํากับดูแลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนฯ เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพย่ิง ๆ ขึ้นต่อไป และให้มีคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการสองคน กรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ สิบห้าคน (เช่น ผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น) และผู้อํานวยการ
ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สพฐ. เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการฯ มีอํานาจหน้าที่ เช่น 
กําหนดนโยบายในภาพรวม กรอบและทิศทางการพัฒนาโรงเรียนเพ่ือให้การดําเนินงานของแต่ละโรงเรียนเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน กําหนดแนวทางให้คําแนะนํา ส่งเสริม กํากับ ติดตาม ดูแลและประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน และจัดทํารายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เพ่ือให้ข้อคิดเห็นทุกปีการศึกษา เป็นต้น  
    3.2 งบประมาณ : ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามปกติของ ศธ.  
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    3.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย : ยังคงยึดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดิมที่จะเพ่ิมโอกาส
ให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ โดยเน้น
การให้โอกาสกับผู้มีความสามารถพิเศษท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ในภูมิภาคน้ัน ๆ เพ่ือเป็นฐานในการผลิตและพัฒนา
กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
ที่สามารถทําการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างความรู้และนวัตกรรมได้ รวมทั้งเพ่ือเป็นต้นแบบและกระตุ้นการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะนําประสบการณ์และ
ผลการประเมินการดําเนินงานที่ผ่านมาใช้พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นต่อไป   
    3.4 การจัดการศึกษา : ปัจจุบันโรงเรียนฯ มีอาคารสถานที่ประกอบด้วย อาคารเรียน 
หอพัก อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่สามารถจัดการศึกษาในลักษณะ
โรงเรียนประจําได้อย่างเหมาะสมให้กับนักเรียนโรงเรียนละ 720 คน ในการดําเนินการในช่วงระยะเวลาต่อไป ก็จะ
ยังคงจัดการศึกษาแบบโรงเรียนประจํา และยังคงให้จํากัดจํานวนนักเรียนไว้เท่าเดิม ซึ่งเป็นจํานวนที่เหมาะสมกับ
ขนาดห้องเรียนคุณภาพ และขนาดโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพเช่นเดียวกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ช้ันนําทั้งในและต่างประเทศ โดยมีแผนการช้ันเรียนของแต่ละโรงเรียน ดังน้ี  
 

รายการ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้มมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

จํานวนห้องเรียน (ห้อง)  4 4 4 6 6 6 30
จํานวนนักเรียนต่อห้อง (คน) 24 24 24 24 24 24 144
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
(คน/โรงเรียน)  

96 96 96 144 144 144 720 

จํานวนรวมทัง้ 12 โรงเรียน  1,152 1,152 1,152 1,728 1,728 1,728 8,640 
ทั้งน้ี การปรับเปลี่ยนแก้ไขแผนช้ันเรียนและจํานวนนักเรียนต่อห้องในอนาคตสามารถทําได้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ สพฐ.  
    3.5 กรอบอัตรากําลังผู้บริหารและครูผู้สอน  

หน่วย : คน  
ตําแหน่ง ตามมติคณะรฐัมนตรี        

25 พฤศจิกายน 2553 
ระยะต่อไป +เพิ่ม / - ลด 

กลุ่มผู้บริหาร 5 5 -  

กลุ่มครผูู้สอน  60 72* +12 

กลุ่มบุคลากรทาง
การศึกษา               
(สายสนับสนุน)  

59 36 -23 

พนักงานราชการ 
(พนักงานขับรถ)  

3 3 -  

งานจ้างเหมาบริการ 
(งานซ่อมบํารุง จัดเลี้ยง 
ซักรีด รักษาความ
ปลอดภัย)  

จ้างเหมาบริการ -  -  

รวมทั้งสิน้ 127 116 -11 
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หมายเหตุ : การคํานวณกรอบอัตรากําลังของครู ในครั้งนี้ ใช้ระเบียบ หลักเกณฑ์ การเลื่อนและให้มีวิทยฐานะของสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ ศธ. ท่ี ศธ 0206.3/ว. 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 ท่ี
กําหนดให้ครูต้องมีชั่วโมงการสอนในห้องเรียนไม่ตํ่ากว่า 12 ชั่วโมง จึงจะถือว่าเป็นการปฏิบัติงานเต็มลา ซ่ึงจะทําให้มีเวลาอีก               
28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในการใช้สําหรับการเตรียมการสอน การตรวจงาน การให้คําปรึกษา การเป็นท่ีปรึกษาโครงงาน นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของนักเรียน การจัดกิจกรรมเสริมท้ังในและนอกห้องเรียนตามหลักสูตร การวิจัย การศึกษาค้นคว้าหาองค์
ความรู้ใหม่ ๆ การพัฒนาตนเองตลอดจนการให้บริการกับสังคมทั่วไป โรงเรียนและหน่วยงานภายนอก ประกอบกับโรงเรียนฯ มีการ
ปรับหลักสูตรท่ีเข้มข้นข้ึน ซ่ึงทําให้มีความจําเป็นต้องมีครูท้ังสิ้น 72 คนต่อโรงเรียน แทนท่ีจะเป็น 60 คนต่อโรงเรียน ตามเกณฑ์การ
คํานวณท่ีเคยใช้ในคร้ังท่ีผ่านมา  
 
11.  เรื่อง  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับมัธยมศึกษา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เรื่อง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับมัธยมศึกษา ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ โดยมีสาระสําคัญของโครงการสรุปได้ ดังน้ี 
  1. วัตถุประสงค์ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับมัธยมศึกษาเป็นการพัฒนาโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนเพ่ือเป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีความพร้อมให้บริการการศึกษา
ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย รวมท้ังสร้างโอกาสให้กับนักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มที่ โดยมีเป้าหมายโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย อําเภอละ 1 – 2 โรงเรียน เข้ารับการพัฒนาเป็น
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับมัธยมศึกษา 
  2. การดําเนินการท่ีผ่านมา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับมัธยมศึกษา รวมท้ังได้กําหนดหลักเกณฑ์และพิจารณา
คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับมัธยมศึกษา 
  3. แนวทางการดําเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น              
3 ระยะ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) ดังน้ี 
   3.1 ระยะที่ 1 ตรวจสอบและเปิดรับ เพ่ือพิจารณาสภาพปัจจุบันของโรงเรียนที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับมัธยมศึกษา อย่างรอบด้านจากผลการประเมินตนเองของโรงเรียน 
(Self-Assessment Report: SAR) และเช่ือมโยงกับมาตรฐานการศึกษา การสร้างการรับรู้เก่ียวกับแนวคิดตามกรอบ
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลฯ ให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา และการสร้าง
เครือข่าย การพัฒนาโรงเรียน โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบลฯ ผ่านความร่วมมือกับศึกษาธิการจังหวัด 
   3.2 ระยะที่ 2 เสริมความรู้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เพ่ือสนับสนุนองค์ความรู้ที่จําเป็นและ
ทักษะที่สําคัญที่จะเอ้ือต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับมัธยมศึกษา เช่น การสนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน และชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลฯ การ
สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะท่ีสําคัญและจําเป็นเพ่ือต่อยอดการพัฒนาทั้งด้านกายภาพ การบริหารจัดการและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลฯ รวมท้ังการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและ
หน่วยงานในท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลฯ  
   3.3 ระยะที่ 3 พัฒนาสู่ “โรงเรียนของชุมชน” เป็นการดําเนินการสร้างทักษะการสื่อสาร
และความร่วมมือเพ่ือสร้างความย่ังยืนของการเป็น “โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับมัธยมศึกษา” 
นอกเหนือจากการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านกายภาพและคุณภาพ เช่น การติดตามผลการดําเนินโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบลฯ การส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลฯ  ให้ได้รับ
การพัฒนาทักษะ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งผู้เรียนเป็นสําคัญ การพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลฯ การถอดบทเรียนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลฯ ที่ประสบ
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ความสําเร็จ และการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลระดับ
มัธยมศึกษา 
   3.4 แผนการดําเนินงานต่อไป ดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับ
มัธยมศึกษา ตามแนวทางการดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับมัธยมศึกษา 
 
12.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพ่ือความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 24 – 26 
ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 [คณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้าน
รถไฟระหว่างไทย – จีน (กระทรวงคมนาคม)] 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟ
ระหว่างไทย – จีน (คณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการฯ) เสนอ ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพ่ือความ
ร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 24 – 26 (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรองประธาน
คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนเป็นประธานร่วม) และความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการดังกล่าว สรุป
สาระสําคัญได้ ดังน้ี 
  1. ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ 24 – 26 
ประเด็น สาระสาํคญั 
การดําเนินโครงการฯ 
ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-
นครราชสีมา 

(1) ทั้งสองฝ่ายรับทราบความก้าวหน้าการดําเนินการประกวดราคาช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง 
11 กิโลเมตร ว่าขณะน้ีอยู่ระหว่างการประกวดราคาของฝ่ายไทย 
(2) ทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นเรื่องงานเช่ือมประสานระหว่างงานโยธาและระบบภายในสถานี
ดอนเมืองและสถานีบางซื่อ โดยตกลงที่จะรวมงานเช่ือมประสานไว้ในสัญญางานก่อสร้างและ
องค์การออกแบบรถไฟของจีนจะส่งข้อกําหนดเฉพาะที่เก่ียวข้องให้การรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) เพ่ือประสานกับผู้ออกแบบต่อไป 
(3) ทั้งสองฝ่ายจะพยายามอย่างสูงสุดในการปรับเกลี่ยค่าใช้จ่ายบางรายการ (หากมี) ระหว่าง
สัญญา 2.3 และสัญญา 1 ให้มีความถูกต้องมากย่ิงขึ้นโดยเร็วที่สุด 
(4) ทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าจะใช้ทางวิ่งแบบไม่ใช้หินโรยทางบริเวณสถานี อุโมงค์ต่าง ๆ และ
เส้นทางระหว่างสถานีบางซื่อ-ดอนเมือง ภายใต้โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 โดยจะ
หารือความเหมาะสมของงานออกแบบรายละเอียดเก่ียวกับทางแบบใช้หินโรยทางและไม่ใช้หิน
โรยทางในเส้นทางดังกล่าว รวมถึงขบวนรถ ภายหลังได้รับบัญชีปริมาณงานแล้ว 
(5) ทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าเส้นทางช่วงที่ใช้หินโรยทางจะเปลี่ยนเป็นไม่ใช้หินโรยทาง และฝ่ายไทย
รับทราบค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
(6) ฝ่ายจีนได้ส่งมอบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเอกสารข้อเสนอทางเทคนิคและบัญชีปริมาณ
งานของสัญญา 2.3 เพ่ือให้ฝ่ายไทยทบทวนข้อมูลแล้ว 
(7) ฝ่ายไทยยืนยันการจัดสรรคลื่นความถ่ีย่าน 885-890/930-935 MHz รองรับระบบ GSM-R 
เพ่ืองานปฏิบัติการเดินรถไฟ 
(8) ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในหลักการของสัญญา 2.3 และจะใช้ความพยายามอย่างสูงสุด
เพ่ือแก้ไขประเด็นคงค้างให้ได้โดยเร็ว

การดําเนินโครงการฯ 
ระยะที่ 2 
นครราชสีมา-
หนองคาย 

(1) ทั้งสองฝ่ายจะหารือเก่ียวกับประเด็นด้านเทคนิคของโครงการฯ ช่วงนครราชสีมา-
หนองคาย เพ่ือประเมินราคางานระบบรถไฟ ฝ่ายจีนจะสง่ราคาประเมินงานระบบภายใน 1 
เดือน หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันเก่ียวกับประเด็นด้านเทคนิคแล้ว และจะพยายาม
อย่างสูงสุดเพ่ือเริ่มการก่อสรา้งภายในปี 2562 
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(2) ฝ่ายไทยจะรับผิดชอบการออกแบบรายละเอียดงานโยธาของโครงการระยะที่ 2 และจะ
พิจารณาความเหมาะสมในการที่ฝ่ายไทยจะเป็นผู้ออกแบบรายละเอียดระบบไฟฟ้าและ
เครื่องกล 

การเชื่อมต่อทางรถไฟ
ช่วงหนองคาย-
เวียงจันทน ์

(1) ทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงความจําเป็นของการเช่ือมโยงทางรถไฟช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายการเช่ือมโยงระหว่างภูมิภาค 
(2) ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในหลักการเก่ียวกับสะพานแห่งใหมซ่ึ่งจะต้ังอยู่ทางทิศใต้ของ
สะพานมิตรภาพไทย – ลาว (หนองคาย-เวียงจันทน์) ประมาณ 30 เมตร โดยจะมีทั้งทางรถไฟ
ขนาดทางมาตรฐานและขนาดทาง 1 เมตร 
(3) ฝ่ายไทยเสนอให้มีจุดตรวจสําหรับพิธีการด้านศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ พร้อมทัง้สถานีเปลี่ยนถ่ายต้ังอยู่บริเวณชายแดนในฝั่งไทยและลาว ฝ่ายจีนจะรับผิดชอบ
การจัดทําผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ ซึ่งจะแล้วเสร็จ
ภายใน 2 เดือนหลังจากได้รับการยืนยันประเด็นดังกล่าวข้างต้นจากฝ่ายไทยและฝ่ายลาวแล้ว 
(4) ฝ่ายไทยเหน็ชอบที่จะหารือกับฝ่ายลาวเก่ียวกับการเช่ือมต่อเส้นทางรถไฟช่วงหนอคาย-
เวียงจันทน์โดยเร็วที่สุด เพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับสถานีเปลี่ยนถ่าย ด่านตรวจคนเข้าเมือง และ
ยืนยันปริมาณผู้โดยสารและสินค้าของเส้นทางรถไฟเช่ือต่อหนองคาย-เวียงจันทน์ 

การฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านรถไฟความเร็วสูง 

(1) ฝ่ายไทยได้เสนอหัวข้อการฝึกอบรม 6 หัวข้อแก่ฝ่ายจนี ซึ่งเน้นเก่ียวกับครูฝึกหรือผูส้อนใน
หลักสูตรฝึกอบรม และวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมในประเทศไทยและ
ฝ่ายไทยจะมอบหมายบุคลากรเพ่ือประสานงานกับฝ่ายจีนเก่ียวกับโครงสร้างองค์กร รูปแบบ
การเดินรถ และแผนทรัพยากรบุคคลขององค์กรบริหารรถไฟความเร็วสูงของไทย 
(2) ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในหลักการว่าภายใต้สัญญา 2.3 ในส่วนของการฝึกอบรมและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี จะประกอบไปด้วย 4 หัวข้อหลัก คือ การฝึกอบรมการเดินรถและซ่อม
บํารุง การจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมในประเทศไทย ห้องปฏิบัติการเก่ียวกับการทดสอบและการ
ตรวจสอบและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(3) ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจําเป็นต้องมีผู้เช่ียวชาญจีนในการให้คําปรึกษา ฝึกอบรม และพัฒนา
กําลังความสามารถของบุคลากร/องค์กรของไทยในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการทดสอบช้ินส่วน/
ผลิตภัณฑ์ 
(4) ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับโครงสร้างองค์กรและจํานวนบุคลากร ประมาณ 
900 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับการฝึกอบรมในประเทศไทย 
(5) ทั้งสองฝ่ายเหน็ชอบการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณในการฝึกอบรมจํานวน 920  
ล้านบาท 
(6) ทั้งสองฝ่ายมอบหมายคณะทํางานร่วมเพ่ือตัดสินใจในขั้นตอนการออกใบอนุญาตขบัรถไฟ
ความเร็วสูง 

ความร่วมมือด้าน
การเงนิ 

ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันในร่างสัญญาเงินกู้ รวมถึงข้อตกลง 11.1 ของร่างสัญญาเงินกู้ที่
ได้เจรจากันในการประชุมครั้งที่ 24 และทั้งสองฝ่ายได้ปรับปรุงแผนการดําเนินงานด้านการเงิน
ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของสัญญา 2.3 โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือรายละเอียดและเง่ือนไข
เงินกู้ที่ฝ่ายจีนได้เสนอและที่จะเจรจากันต่อไป

 
 
  2. ความคืบหน้าการดําเนินโครงการ 
   2.1 การดําเนนิโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะท่ี 1 ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา แบ่ง
ออกเป็น 4 ช่วง ดังน้ี 
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ช่วงที ่ ระยะทาง ความคบืหนา้ 
ช่วงที่ 1 กลางดง – ปางอโศก 3.5 กิโลเมตร เริ่มการก่อสร้างแล้ว ปัจจุบันมีความคืบหน้าประมาณ 

ร้อยละ 40
ช่วงที่ 2 สีคิ้ว-กุดจิก 11 กิโลเมตร เริ่มประกวดราคาแล้ว
ช่วงที่ 3 (5 สญัญา) 143.85 กิโลเมตร คาดว่าจะพิจารณาข้อเสนอการประกวดราคาและเสนอ

คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยภายในเดือนเมษายน 
2562

ช่วงที่ 4 ( 7สญัญา) 90.28 กิโลเมตร  คาดว่าจะพิจารณาข้อเสนอการประกวดราคาและเสนอ
คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยภายในเดือน
พฤษภาคม 2562

   สําหรับการเจรจาสัญญา 2.3 ระบบรถไฟและการฝึกอบรม ฝ่ายจีนยังไม่สามารถดําเนินการ
ได้ตามท่ีได้หารือกันไว้ เน่ืองจากฝ่ายจีนเห็นว่างานในสัญญา 2.3 ระบบรถไฟและการฝึกอบรมมีลักษณะเป็นงานเหมา
จ่าย และงานบางส่วนจําเป็นต้องมีการประกวดราคาในประเทศจีนและทําการออกแบบรายละเอียดก่อน จึงจะ
สามารถส่งข้อมูลดังกล่าวให้ฝ่ายไทยได้ ซึ่งต้องมีการทําความเข้าใจกับฝ่ายจีนถึงความจําเป็นของฝ่ายไทยและเร่งรัดให้
ฝ่ายจีนดําเนินการต่อไป 
  2.2 การดําเนนิโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย 
   2.2.1 รฟท. อยู่ระหว่างจัดทํารายงานทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ ช่วงนครราชสีมา-
หนองคาย โดยกระทรวงคมนาคม (คค.) จะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการในเดือนมีนาคม 2562 
   2.22 รฟท. อยู่ระหว่างการดําเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดจ้างที่ปรึกษาไทยเพ่ือ
ดําเนินการออกแบบรายละเอียดโครงการฯ ระยะที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะได้รับงบประมาณในเดือนมีนาคม 2562 ทั้งน้ี 
เพ่ือให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 
กันยายน 2561 ที่เห็นชอบให้ฝ่ายไทยรับผิดชอบการออกแบบรายละเอียด โครงการฯ ระยะที่ 2  
  2.3 การเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างรัฐบาลไทย ลาว และจีน 
   2.3.1 ฝ่ายจีนจะรับผิดชอบศึกษาความเหมาะสมของโครงการช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ 
และจะเจรจากับฝ่ายลาวในการอํานวยความสะดวกสําหรับการเช่ือมต่อเส้นทางรถไฟดังกล่าว 
   2.3.2 ฝ่ายลาวเสนอให้มีจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าอยู่ที่ฝั่งไทย ทั้งน้ี จะมีการหารือสามฝ่าย
ระหว่างไทย ลาว และจีน ในรายละเอียดต่อไป 
  2.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
   2.4.1 ได้มีการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบรายละเอียดงานโยธาตาม
มาตรฐานการออกแบบรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีน ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายจีน จํานวน 11 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 9 – 
21 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง บริษัทเอกชน และสถาบันการศึกษา           
ต่าง ๆ เข้าร่วม 
   2.4.2 ฝ่ายไทยจะดําเนินการวิจัยสํารวจข้อมูลความสามารถในการทดสอบและเครื่องมือ
ทดสอบที่มีในปัจจุบันที่สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ ช้ินส่วนที่เก่ียวข้องกับระบบรางและรถไฟความเร็วสูง เพ่ือขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบ และขึ้นทะเบียนผู้เช่ียวชาญเพ่ือให้บริการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ในระบบราง
และรถไฟความเร็วสูง 
   2.4.3 การจัดต้ังสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ เพ่ือทําหน้าที่เป็น
หน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยสถาบันฯ จะดําเนินงานประสานงานในด้าน
ต่าง ๆ จํานวน 5 ด้าน ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีมาตรฐานระบบราง อุตสาหกรรมระบบราง การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และการทดสอบและการทดลอง โดยพิจารณาแนวทางจัดต้ังองค์กรเป็นรูปแบบองค์การมหาชน ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) 
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  2.5 การจัดต้ังองค์กรบริหารรถไฟความเร็วสูง 
   คณะอนุกรรมการจัดต้ังองค์กรพิเศษเพ่ือกํากับการดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง ภายใต้
คณะกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ได้พิจารณาการจัดต้ังองค์กรพิเศษฯ ในรูปแบบ 
Asset Corporation (Asset Co.) โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และให้ รฟท. เข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้น 
ปัจจุบันสํานักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน คค. อยู่ระหว่างจัดทํา
รายละเอียดร่างขอบเขตงาน (TOR) เพ่ือขอรับงบประมาณ และดําเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทํารายละเอียดการ
จัดต้ังองค์กรพิเศษฯ เพ่ือให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การจัดต้ัง/การร่วมทุนและกํากับดูแลบริษัทในเครือ
ของรัฐวิสาหกิจ 
  2.6 เงื่อนไขเงินกู้ 
   เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายจีน โดยธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศ
จีนได้เสนอเง่ือนไขเงินกู้ให้ฝ่ายไทย โดย กค. ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี สําหรับวงเงินกู้ไม่
เกินร้อยละ 85 ของวงเงินสัญญา 2.3 งานระบบรถไฟและการฝึกอบรม โดยมีอายุเงินกู้ไม่เกิน 20 ปี ระยะเวลาปลอด
หน้ี 5 ปี ฝ่ายไทยเสนออัตราดอกเบ้ียร้อย 2.6 ต่อปี ซึ่งอยู่ระหว่างฝ่ายจีนพิจารณาตอบรับอัตราดอกเบ้ียดังกล่าว 
 
13. เรื่อง แผนปฏิบัติการโครงการร้อยใจรักษ์ พ.ศ. 2562 – 2580 
  คณะรัฐมนตรีมีเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการโครงการร้อยใจรักษ์ พ.ศ. 2562 – 2580 ตามท่ี
กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ และแผนระดับ 2 แผนความมั่นคง ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2580 แบ่งเป็น 
3 ช่วง ประกอบด้วย 1. ระยะเร่ิมต้น ปีงบประมาณ 2561 – 2562  2. ระยะดําเนินงาน โดยมีลําดับการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ระยะที่ 1 ระยะอยู่รอด ปีงบประมาณ 2563 – 2566 ระยะที่ 2 ระยะ
พอเพียง ปีงบประมาณ 2567 – 2570 ระยะที่ 3 ระยะย่ังยืน ปีงบประมาณ 2571 – 2572  3. ระยะรักษาสภาพ
ความย่ังยืน ปีงบประมาณ 2573 – 2580 โดยมีงบประมาณในการดําเนินการ รวมจํานวน 1,300,784,811 บาท  
     สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนป้องกันและปราบปราม            
ยาเสพติด จํานวน 24,360,511 บาท และหากยังมีภารกิจที่จําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ เห็นควรให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยให้ปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง รวมท้ังระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสําหรับ
แผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 และขอทําความตกลงในรายละเอียดด้านงบประมาณกับสํานักงบประมาณ                 
ตามขั้นตอน สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไป เห็นควรให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องจัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในลักษณะบูรณาการด้านการ
ป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดตามความจําเป็นและเหมาะสมตามข้ันตอน โดยคํานึงถึงลําดับ
ความจําเป็น ความเร่งด่วน และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสําคัญ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ด้วย ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการร้อยใจรักษ์ พ.ศ. 2562 – 2580 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบูรณาการมาตรการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการแก้ไข
ปัญหายา การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทางศาสตร์พระราชา การพัฒนาศักยภาพของ
คนในชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนต่อไปได้ด้วยตนเอง ทั้งน้ี แผนปฏิบัติการโครงการร้อยใจรักษ์ฯ แบ่ง
การดําเนินการออกเป็น 3 ระยะ (ระยะเริ่มต้นปีงบประมาณ 2561 – 2562 ระยะดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 – 
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2572 และระยะรักษาสภาพความย่ังยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2573 – 2580) โดยมีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ
ดําเนินการ เช่น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กองทัพบก 
จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีเป้าหมายดําเนินงานในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า
ห้วยเมืองงาม ครอบคลุม 4 หมู่บ้านหลัก ได้แก่ บ้านเมืองงามเหนือ บ้านห้วยส้าน บ้านหัวเมืองงาม บ้านเมืองงามใต้ 
และ 20 หมู่บ้านย่อยในตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวไม่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ตาม
แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 และแผนปฏิบัติการโครงการรัอยใจรักษ์ฯ ที่เสนอในคร้ังน้ีเป็นการนํา
รูปแบบการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์ของพระราชามาขยายผลดําเนินการด้านการพัฒนาทางเลือกในพ้ืนที่เป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จฯ โดยใช้พ้ืนที่โครงการร้อยใจรักษ์
เป็นพ้ืนที่ศึกษา เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ จึงเป็นการต่อยอดและขยายผลการพัฒนาระหว่างกัน 
 
14. เรื่อง  ขอความเห็นชอบโครงการนาํเรือประมงออกนอกระบบเพือ่การจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ย่ังยืน 
ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) การชดเชยเยียวยาเจ้าของเรอืที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ปี 2558 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบโครงการนําเรือประมงออกนอกระบบเพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงทะเลท่ีย่ังยืน 
ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) การชดเชยเยียวยาเจ้าของเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ปี 2558 เพ่ือเป็นเงิน
ค่าชดเชยเรือประมง จํานวน 305 ลํา กรอบวงเงิน 764.454 ล้านบาท 
  2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นเงินค่าชดเชยเรือประมง จํานวน 252 ลํา กรอบวงเงิน 469.604 ล้านบาท 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงการนําเรือประมงออกนอกระบบเพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงทะเลท่ีย่ังยืน ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) การ
ชดเชยเยียวยาเจ้าของเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ปี 2558 รวมจํานวน 305 ลํา กรอบวงเงินชดเชย 
764.454 ล้านบาท โดยในปี 2562 จะขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นเงินค่าชดเชยเรือประมงจํานวน 252 ลํา กรอบวงเงิน 
469.604 ล้านบาท สําหรับค่าชดเชยเรือประมงส่วนที่เหลือ 53 ลํา จะเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 
ต่อไป 
  2. โดยที่ประเทศไทยมีปัญหาการทําประมงผิดกฎหมายและได้รับการเตือนจากสหภาพยุโรปให้มี
มาตรการในการป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) ซึ่งต่อมาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคําสั่ง
เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย จํานวน 4 ฉบับ เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาให้การทําการประมง
สามารถดําเนินการได้อย่างย่ังยืนและเป็นระบบ ส่งผลให้มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการประมงที่จะต้องดําเนินการตาม
คําสั่งดังกล่าว ได้แก่ แจ้งจุดจอดเรือ ตรึงพังงา ทําสัญลักษณ์ แจ้งงดใช้เรือและทําอัตลักษณ์เรือตามที่กรมเจ้าท่า
กําหนด และยังทําให้มีเรือประมงที่ไม่สามารถออกทําการประมง ต่อมาคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดิน คณะที่ 5ฯ ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการนําเรือประมงออกนอกระบบ เพ่ือการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ย่ังยืน โดยได้เห็นชอบโครงการนําเรือประมงออกนอกระบบเพ่ือการจัดการทรัพยากร
ประมงทะเลท่ีย่ังยืน ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) การชดเชยเยียวยาเจ้าของเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ      
ปี 2558 รายละเอียดโครงการ สรุปได้ ดังน้ี 
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วัตถุประสงค ์ ชดเชยเยียวยาและบรรเทาผลกระทบให้กับเจ้าของเรือประมงจากมาตรการแก้ไขปัญหาการทํา
ประมงผิดกฎหมายของภาครัฐ

เป้าหมาย เจ้าของเรือและเรือประมง รวม 305 ลํา ทีเ่ป็นกลุ่มเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐที่
ไม่สามารถออกทําการประมง และใหค้วามร่วมมือกับภาครัฐ โดยไม่ขอใบอนุญาตทําการประมง
เป็นเหตุให้มีสตัว์นํ้าเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร และจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่พบการกระทํา
ความผิด (กลุม่ขาว) 

คุณสมบัติของ
เรือประมงที่
ได้รับเงนิ
ค่าชดเชย 

(1) เป็นเรือประมงที่ได้รับผลกระทบจากคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการ
ของรัฐในการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) ทั้งน้ี ต้องเป็นเรือ
และเจ้าของเรือที่ไม่เคยกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการประมง กฎหมายเจ้าท่า และกฎหมาย
แรงงานมาก่อน 
(2) เป็นเรือประมงตามบัญชีรายช่ือที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทํางานตรวจสอบฯ  
(3) เป็นเรือประมงตามบัญชีรายช่ือที่ผ่านการประเมินราคาสภาพความเป็นจริงรายลําจาก
คณะทํางานประเมินราคาตามสภาพเรือประมง 
(4) เป็นเรือประมงที่อยู่ในบัญชีรายช่ือพร้อมราคาชดเชยซ่ึงได้ผ่านการเห็นชอบของรอง
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)  
(5) ในกรณทีี่มกีารตรวจพบในภายหลังว่าผู้ที่จะได้รับการเยียวยา มีคุณสมบัติต่าง ๆ ไมถู่กต้อง
ตามหลักเกณฑ์ข้อ (1) – (4) ให้ถือว่าบุคคลน้ันไม่มีสทิธิได้รับค่าชดเชยของเรือลําน้ัน ๆ  

งบประมาณที่
รัฐจะชดเชย
และแหล่ง
งบประมาณ 

764.454 ล้านบาท 
[ราคาที่รัฐจะชดเชย = ร้อยละ 50 [ขนาดเรือ (ตันกรอส) x ร้อยละคะแนนความสมบูรณ์ของ
โครงสร้างเรือ x ราคากลางต่อตันกรอส] 
โดยในปีที่ 1 (มีนาคม – กันยายน 2562) จะชดเชยให้กับจํานวนเรือ 252 ลํา คิดเป็น
งบประมาณ 469.604 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น 
และในปทีี่ 2 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) จะชดเชยให้กับจํานวนเรือ 53 ลํา คิดเป็น
งบประมาณ 294.850 ล้านบาท โดยบรรจุไว้ในคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 ทั้งน้ี 
หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จะดําเนินการขอรับการสนับสนุนงบกลางประจําปี 2563

การจ่ายเงิน
ค่าชดเชย 

 แบ่งการจ่ายเงินออกเป็น 2 งวด ดังน้ี 
งวดที่ 1 จํานวนร้อยละ 30 ของจํานวนเงินค่าชดเชย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแยกช้ินสว่นหรือ
ทําลายเรือประมง 
งวดที่ 2 จํานวนร้อยละ 70 ของจํานวนเงินค่าชดเชย หลังจากเจ้าของเรือประมงได้ดําเนินการ
แยกช้ินส่วนหรือทําลายเรือประมงเรียบร้อยแล้ว 
   โดยกําหนดเง่ือนไขในการขอรับค่าชดเชยว่า ผู้ที่ได้รับค่าชดเชยจะไม่ไปประกอบอาชีพประมง
หรืออ่ืน ๆ ที่ผดิกฎหมายต่อไปด้วย

 
แต่งต้ัง 

15. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายป่ินสาย สุรัสวดี ผู้อํานวยการ
กอง (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการภาษี) ระดับสูง) กองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร ให้ดํารงตําแหน่ง            
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร) นักวิเคราะห์นโยบายและ                 
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แผนทรงคุณวุฒิ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
16. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ัง นางเทพีวรรณ 
จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์เช่ียวชาญ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ดํารงตําแหน่ง 
นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ (ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์ทดสอบ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ต้ังแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป    
 
17. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ัง นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา              
ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง   
 
18. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน จํานวน 5 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสามปี ดังน้ี   
   1. นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์   
   2. นายโสภณ ชมชาญ  
   3. นายสิทธิพงษ์ ดิลกวณิช  
   4. นายวุฒิชาติ สิริช่วยชู  
   5. นายนพดล เภรีฤกษ์  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป  

**************  
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