
                         บนัทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ                กลุม่ประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137                           1 
ที ่ กษ 0401.4/336                            วันที ่   23  พฤษภาคม  2562                        0     
เรือ่ง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2562                                        0 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรฐับาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 1 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่..) พ.ศ.....  

         สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังน้ี     
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป    
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ   
   3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง และสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   

สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ   
  1. กําหนดให้การชําระหนี้แทนเกษตรกรทั้งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและบุคคลคํ้าประกัน 
ได้กําหนดวิธีการในการชําระหน้ีแทนเกษตรกรกรณีบุคคลค้ําประกันให้ชัดเจน โดยให้กองทุนชําระหน้ีแทนได้
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด เพ่ือให้สามารถขยายขอบเขตการชําระหน้ีให้ครอบคลุมเกษตรกรที่มี
ปัญหามากย่ิงขึ้น  
   2. แก้ไขวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร จากคราวละ 2 ปี 
เป็น 4 ปี สําหรับกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร พ้นจากตําแหน่ง ให้กรรมการชุดเดิมปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ และกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการของสํานักงาน
เพ่ือให้ได้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร ให้สํานักงานดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน     
นับแต่วันที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรครบวาระ ทั้งน้ี เพ่ือให้มีความต่อเน่ืองในการทํางานและเพ่ือ
ประหยัดงบประมาณในการจัดการเลือกต้ัง  
  3. แก้ไขให้สํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรมีสํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขา
ตามความจําเป็น เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ  

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง   คอื  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
วาระที ่2 เรือ่ง รา่งกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการใหข้้าราชการพลเรือนสามญัซึง่มอีายคุรบหกสบิป ี 

บรบิรูณร์ับราชการต่อไป (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....   
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการ 

พลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ 
เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใช้บังคับต่อไป  
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  สาระสําคัญ  
  ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการ
ต่อไป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ยังคงหลักการเดิมตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ
หกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2552 ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่กําหนดให้การรับราชการต่อไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์ ผู้น้ันต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษ แต่ให้สามารถนําระยะเวลาท่ีเคยดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับเช่ียวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษ 
แล้วแต่กรณี ซึ่งต่อเน่ืองกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปี มาใช้เป็นคุณสมบัติในการพิจารณาให้รับราชการต่อไปได้  
โดยตําแหน่งที่จะให้รับราชการต่อไปน้ัน ไม่จําเป็นต้องเป็นตําแหน่งที่ผู้น้ันครองอยู่เดิม แต่ต้องไม่เป็นการ
กําหนดตําแหน่งเพ่ิมใหม่ เพ่ือบรรเทาปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่เป็นภารกิจสําคัญของรัฐ และ
เพ่ือรองรับปัญหาการเข้าสู่สังคมสูงวัย จึงได้เสนอร่างกฎ ก.พ.ฯ ซึ่งได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าว  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
ด้านเศรษฐกจิ-สังคม   
วาระที ่4 เรือ่ง ภาพรวมวันหยุดราชการประจาํปแีละการกําหนดใหว้ันที ่4 พฤษภาคม  

เปน็วนัฉตัรมงคล  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)   

เสนอ ดังน้ี 
1. กําหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลและวันหยุดราชการประจําปี  
2. รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจําปี รวม 19 วัน ส่วนการกําหนดให้เป็นวันหยุด 

ประจําปีของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงาน ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปพิจารณาตามอํานาจหน้าที่
ต่อไป 
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร    
ได้ทรงรับบรมราชาภิเษกข้ึนเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิ
พลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ได้มีประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย               
พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักด์ิพระบรมวงศานุวงศ์ ดังน้ัน  สลค. จึงเห็นควรกําหนดให้วันที่ 4 
พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล และเป็นวันหยุดราชการประจําปี และได้จัดทําภาพรวมวันหยุดราชการประจําปี 
โดยมีจํานวนรวมท้ังสิ้น 19 วัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยให้สอดคล้องกับ
ประกาศพระบรมราชโองการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
ด้านตา่งประเทศ   
วาระที่ 9 เรื่อง การให้สัตยาบันต่อความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียน 

ด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and 
Zoonoses: ACCAHZ) 
  สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ประสานงาน
อาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน รวมท้ังให้ยุติการเสนอความตกลงว่าด้วยการจัดต้ัง
ศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre 
for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) และร่างพระราชบัญญัติเพ่ือกําหนดสถานะทางกฎหมายและ 
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คุ้มครองการดําเนินงานศูนย์ประสานงานอาเซียนด้าน สุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ โดยเห็นชอบการให้สัตยาบันต่อความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ประสานงานอาเซียนด้าน
สุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and 
Zoonoses: ACCAHZ) และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําสัตยาบันสารความตกลงดังกล่าวและ
ดําเนินการย่ืนต่อเลขาธิการอาเซียนต่อไป ทั้งน้ี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รับ
ไปจัดทําร่างพระราชกฤษฎีกาเพ่ือรองรับการให้เอกสิทธ์ิและความคุ้มกันให้แก่ศูนย์ประสานงานอาเซียนด้าน
สุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และความตกลงประเทศเจ้าบ้าน (Template of Host Country 
Agreement) สําหรับการจัดต้ังสํานักงาน ACCAHZ ตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป ก่อนที่จะมีการจัดต้ังศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคนในประเทศไทย พร้อมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง
และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  อาเซียนตกลงให้จัดต้ัง ACCAHZ เพ่ือความมุ่งประสงค์ในการอํานวยความสะดวกและจัดหา
กรอบความร่วมมือและการประสานในหมู่รัฐสมาชิกอาเซียน กับคู่เจรจาของอาเซียน หุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาของ
อาเซียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ในการป้องกันควบคุมและกําจัดโรคสัตว์ข้ามแดนและโรคติดต่อระหว่าง
สัตว์และคนในอาเซียน นอกจากน้ียังมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้เกิดสู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร 
ด้านสุขภาพสัตว์และมนุษย์การบรรเทาความยากจน และความเป็นอยู่ที่ดีและการดํารงชีวิตของประชาชน   
แห่งอาเซียน  
  ทั้งน้ี การจัดต้ังศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
(ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) เป็นพันธสัญญาที่ต้อง
ปฏิบัติตามพิมพ์เขียวเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความ
เป็นปึกแผ่นและการแสดงความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และยังจะช่วยส่งเสริมบทบาท  
นําในด้านการควบคุม ป้องกันและกําจัดโรคระบาดสัตว์ข้ามแดนและโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนของประเทศไทย 
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง   คอื  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
วาระที่ 10 เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22 

  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและติดตามผลการประชุมระดับรัฐมนตร ี
อาเซียน – สหภาพยุโรป [ASEAN – The European Union (EU) Ministerial Meeting - AEMM] ครั้งที่ 22 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562  ณ กรุงบรัสเซลส ์เบลเยียม พิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องติดตามผล
การประชุมฯ และผลการหารือในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ   
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป 
ASEAN – The European Union (EU) Ministerial Meeting - AEMM] ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 
2562            ณ กรุงบรัสเซลส์ เบลเยียม โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับการติดตามประเด็นความร่วมมืออาเซียน 
– EU เช่น    การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การนําเสนอแนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทยและ
ประเด็นที่ไทยต้องการผลักดันให้เป็นรูปธรรม การร้ือฟ้ืนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – EU และ
ความตกลง      ว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียน – EU  เป็นต้น นอกจากน้ี ได้มีการหารือทวิภาคี
ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฮังการี 
บัลแกเรีย โปแลนด์ ลักเซมเบิร์ก และมอลตา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ
กรีซ โดย 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนของประเทศดังกล่าวมาลงทุนในระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์รัฐยะไข่ในการสนับสนุน
บทบาทที่ชัดเจนมากข้ึนของอาเซียนที่จะดําเนินความพยายามร่วมกันผ่านศูนย์ประสานงานอาเซียนเพ่ือ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติในรัฐยะไข่ เป็นต้น  
  ทั้งน้ี การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวมีประเด็นเก่ียวข้องที่ไทยจะต้องรับไปดําเนินการให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ัน จึงมีการมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวม 17 หน่วยงาน ได้แก่ 
กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงพลังงาน (พน.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) 
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) หรือกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (สกท.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) สํานักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ (ตช.) รับไปติดตามและดําเนินการให้เกิดผลเป็นอย่างรูปธรรมต่อไป 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง   คอื  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
แตง่ตั้ง  
วาระที ่16 เรือ่ง คําสัง่สาํนกันายกรฐัมนตร ีที ่ 113 /2562 เรื่อง  ปรบัปรุงคาํสั่ง 

มอบหมายและมอบอาํนาจใหร้องนายกรฐัมนตร ีปฏบิัตริาชการแทนนายกรฐัมนตร ี
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที ่ 113 /2562 เรื่อง   

ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ี
ตามท่ีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 106/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้       

รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 น้ัน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10  และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 
38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และมาตรา 90  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่ง
ให้ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปน้ี 

1. ยกเลิกความในข้อ 3.1.5 และ ข้อ 3.4.1 ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 106/2562  
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

2. ยกเลิกความในข้อ 2 ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่ 106/2562 ลงวันที่ 14  
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

   “2. รองนายกรัฐมนตรี  (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) 
 2.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทน นายกรัฐมนตรี ดังน้ี 
       2.1.1 กระทรวงการคลัง 
      2.1.2 กระทรวงการต่างประเทศ   
      2.1.3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
       2.1.4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
       2.1.5 กระทรวงคมนาคม 
 
 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 1 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2 ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซ่ึงมีอายุครบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดย สํานักบริหารกลาง

เศรษฐกิจ-สังคม 4 ภาพรวมวันหยุดราชการประจําปีและการกําหนดให้วันท่ี 4 พฤษภาคม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เป็นวันฉัตรมงคล โดย สํานักบริหารกลาง

ต่างประเทศ 9 การให้สัตยาบันต่อความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
 (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and 
Zoonoses: ACCAHZ)

10 ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน - สหภาพยุโรป ครั้งท่ี 22 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่งตั้ง 16 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี  113 /2562 เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                        เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 
 
  วันน้ี (21 พฤษภาคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
    รับราชการต่อไป (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

เศรษฐกิจ - สงัคม 
3.  เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง 

รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น สําหรับจ่ายค่าทดแทน
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเพ่ือการจัดหาที่ดินสําหรับงานต่อเติมความยาวทางว่ิง 
ท่าอากาศยานแม่สอด ของกรมท่าอากาศยาน  

  4.  เรื่อง  ภาพรวมวันหยุดราชการประจําปีและการกําหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม  
    เป็นวันฉัตรมงคล 
  5.  เรื่อง   ขออนุมัติขายที่ราชพัสดุ 
  6.   เรื่อง  โครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศกึษาพระราชทาน สมเด็จพระบรม 
    โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
  7.  เรื่อง  รายงานความคืบหน้าผลการดําเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของ  
    กระทรวงมหาดไทยเพ่ือมอบให้ประชาชน ประจําปี พ.ศ. 2562 (มท.) 
  8.  เรื่อง  ผลการดําเนินการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ 
    2561 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้า 
    ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต (คค.) 
 

ต่างประเทศ 
 
  9.   เรื่อง   การให้สัตยาบันต่อความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ประสานงานอาเซียนด้าน 
    สุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre 
    for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) 

 10.   เรื่อง   ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22 
  11.  เรื่อง  รายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยตาม 
    กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ประจําปี 2562 และการจัดทํารายช่ือ
    ตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศคู่ค้า (Notorious Markets)  
  12.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ของการประชุมระดับสูงของคณะกรรมการบริหาร OECD  
    Development Centre ครัง้ที่ 5 
 

แต่งต้ัง 
  13.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  14.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)  
  15.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการ 
    รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
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  16.  เรื่อง   คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที ่ 113 /2562 เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและ 
    มอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ี
 17.  เรื่อง   คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่114 /2562 เรือ่ง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบ

  อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรปีฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
  และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบ 

   สํานักนายกรัฐมนตรี 
****************** 

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังน้ี   
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป    
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ   
   3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง และสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้การชําระหน้ีแทนเกษตรกรทั้งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและบุคคลค้ําประกัน ได้
กําหนดวิธีการในการชําระหน้ีแทนเกษตรกรกรณีบุคคลคํ้าประกันให้ชัดเจน โดยให้กองทุนชําระหนี้แทนได้ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด เพ่ือให้สามารถขยายขอบเขตการชําระหน้ีให้ครอบคลุมเกษตรกรที่มีปัญหามาก
ย่ิงขึ้น  
   2. แก้ไขวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร จากคราวละ 2 ปี 
เป็น 4 ปี สําหรับกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร พ้นจากตําแหน่ง ให้กรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ และกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการของสํานักงานเพ่ือให้ได้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร ให้สํานักงานดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรครบวาระ ทั้งน้ี เพ่ือให้มีความต่อเน่ืองในการทํางานและเพ่ือประหยัดงบประมาณใน
การจัดการเลือกต้ัง  
  3. แก้ไขให้สํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรมีสํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาตาม
ความจําเป็น เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ  
 
2. เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ราชการพลเรือนสามัญซ่ึงมีอายุครบหกสิบปบีริบูรณ์รับราชการต่อไป 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ
หกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใช้บังคับต่อไป  
   สาระสาํคญั  
  ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ยังคงหลักการเดิมตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2552 ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ที่กําหนดให้การรับราชการต่อไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ผู้น้ันต้องเป็นผู้
ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส หรอื
ระดับทักษะพิเศษ แต่ให้สามารถนําระยะเวลาที่เคยดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ หรือ ระดับ
ทรงคุณวุฒิ หรอืตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษ แล้วแต่กรณ ีซึ่งต่อเน่ืองกันมาแล้วไม่
น้อยกว่าหน่ึงปี มาใช้เป็นคุณสมบัติในการพิจารณาให้รับราชการต่อไปได้ โดยตําแหน่งที่จะให้รับราชการต่อไปน้ัน           
ไม่จําเป็นต้องเป็นตําแหน่งที่ผู้น้ันครองอยู่เดิม แต่ต้องไม่เป็นการกําหนดตําแหน่งเพ่ิมใหม่ เพ่ือบรรเทาปัญหาความ
ขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่เป็นภารกิจสําคัญของรัฐ และเพ่ือรองรับปัญหาการเข้าสู่สังคมสูงวัย จงึได้เสนอร่างกฎ 
ก.พ.ฯ ซึ่งได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าว  
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เศรษฐกิจ - สงัคม 
3. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น สําหรับจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเพื่อการจัดหาที่ดินสําหรับงานต่อ
เติมความยาวทางว่ิง ท่าอากาศยานแม่สอด ของกรมท่าอากาศยาน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมท่าอากาศยานดําเนินการจ่ายค่าทดแทน
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในกรณีที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตําบลแม่สอด และ
ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2560 ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
จํานวน 12 ราย 21 แปลง พ้ืนที่รวม 108 ไร่ 1 งาน 64.64 ตารางวา เพ่ือจัดหาที่ดินสําหรับงานก่อสร้างต่อเติมความ
ยาวทางว่ิง ท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก ตามโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก รองรับ
การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ในวงเงิน 104,514,443.74 บาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นที่กระทรวงการคลัง
อนุมัติให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 โดยเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอ่ืน 
ลักษณะค่าที่ดิน ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
 
4. เรื่อง ภาพรวมวันหยุดราชการประจําปีและการกําหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)  เสนอ ดังน้ี  

1. กําหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลและวันหยุดราชการประจําปี  
2. รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจําปี รวม 19 วัน ส่วนการกําหนดให้เป็นวันหยุดประจําปี 

ของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงาน ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปพิจารณาตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงรับ
บรมราชาภิเษกข้ึนเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และต่อมาเมื่อวันที่ 5 
พฤษภาคม 2562 ได้มีประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย  พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักด์ิ
พระบรมวงศานุวงศ์ ดังน้ัน  สลค . จึงเห็นควรกําหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล  และเป็น
วันหยุดราชการประจําปี และได้จัดทําภาพรวมวันหยุดราชการประจําปี โดยมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 19 วัน รวมทั้ง
เปลี่ยนแปลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยให้สอดคล้องกับประกาศพระบรมราชโองการ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  
 
1. วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 1 วัน
2. วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3  1 วัน
3. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
6 เมษายน 1 วัน

4. วันสงกรานต์ 13 – 15 เมษายน 3 วัน
5. วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 1 วัน
6. วันรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รอหมายกําหนดการ 1 วัน
7. วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 1 วัน
8. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 3 มิถุนายน 1 วัน
 พระบรมราชินี  
9. วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 1 วัน
10. วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ํา เดือน 8 1 วัน
11. วั น เ ฉ ลิ มพ ร ะชนมพร รษ าพ ร ะบ าทสม เ ด็ จ  

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
28 กรกฎาคม 1 วัน

12. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ * 

12 สิงหาคม 1 วัน



 

 

 

5 

13. วั น ค ล้ า ย วั น ส ว ร ร ค ต พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ  
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

13 ตุลาคม 1 วัน

14. วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 1 วัน
15. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  

5 ธันวาคม 1 วัน

16. วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 1 วัน
17. วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 1 วัน
หมายเหตุ  * สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ริเริ่มจัดงานวันแม่แห่งชาติ ต้ังแต่เมื่อ
วันที่ 12 สิงหาคม 2519 เป็นต้นมา 
 
5. เรื่อง  ขออนุมัติขายทีร่าชพัสดุ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอให้โอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุที่ได้
ดําเนินการประมูลได้ผู้มีสทิธิซื้อแล้ว ตามนัยกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุที่มิใช่
ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม       
ข้อ 3 จํานวน 2 แปลง ได้แก่ 
   1. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 5054 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เน้ือที่ 0 – 0 – 18 
ไร่ พร้อมอาคารราชพัสดุทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน เลขที่ 998/284 จํานวน 1 หลัง ให้กับนางนันท์ธยาน์ วงษ์ไชโย ตามผลการ
ประมูล 
   2. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 5065 ตําบลคลองสองต้นนุ่น อําเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
เน้ือที่ 0 – 0 – 20 ไร่ พร้อมอาคารราชพัสดุทาวน์เฮ้าส์ช้ันเดียว เลขที่ 201/1083 จํานวน 1 หลัง ให้กับนางสาวพิกุล 
อุรุวงศ์วณิช ตามผลการประมูล 
   สาระสําคัญของเร่ือง  
   กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้โอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุ
ที่ได้ดําเนินการประมูลได้ผู้มีสิทธิซื้อแล้ว ตามนัยกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุที่
มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
จํานวน 2 แปลง คือ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 5054 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เน้ือที่ 0 – 0 – 18 
ไร่ พร้อมอาคารราชพัสดุทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน เลขที่ 998/284 และแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 5065 ตําบลคลองสอง
ต้นนุ่น อําเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เน้ือที่ 0 – 0 – 20 ไร่ พร้อมอาคารราชพัสดุทาวน์เฮ้าส์ช้ันเดียว เลขท่ี 
201/1083 ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้จาการยึดทรัพย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
โดยคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอขออนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินที่ ใ ช้เ พ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ .ศ .  2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้มีมติเสนอให้
กระทรวงการคลังขายที่ดินราชพัสดุทั้ง 2 แปลงดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากเป็นที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยมีลักษณะ
ทางกายภาพไม่เหมาะสมในการใช้ราชการ และไม่มีศักยภาพท่ีจะนํามาจัดหาประโยชน์นํารายได้เข้ารัฐ หากดูแล
รักษาไว้จะไม่คุ้มค่ากับการบํารุง ดูแลรักษา รวมทั้งได้กําหนดมูลค่าขั้นตํ่าในการประมูลขายที่ราชพัสดุทั้ง 2 แปลง
ดังกล่าว ซึ่งได้ดําเนินการประมูลขายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีประมูลขายหรือแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. 2551 และได้ผู้มีสิทธิซื้อแล้วสรุปรายละเอียดที่สําคัญได้ ดังน้ี 
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หน่วย : บาท 
ลักษณะทรัพย์สิน มูลค่าขั้นตํ่าในการ

ประมูล 
ราคาที่ประมูลได้ ราคาประเมินเพื่อ

จดทะเบยีนสทิธิ
และนิติกรรม 

ราคาที่คาดว่าจะซ้ือขาย
จริงในท้องตลาด 

ที่ราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียน
ที่ กท.5054 

1,110,000 1,120,000 1,003,920 731,800

ที่ราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียน
ที่ กท. 5065 

590,000 670,000 517,140 394,100

    โดยราคาที่ผู้ประมูลที่ดินราชพัสดุทั้ง 2 แปลงเสนอมาน้ัน มีมูลค่าสูงกว่า (1) มูลค่าขั้นตํ่าในการ
ประมูลที่คณะกรรมการฯ กําหนด (2) ราคาประเมินเพ่ือจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ปี 2559 - 2562) และ (3) 
ราคาที่คาดว่าจะซื้อขายจริงในท้องตลาด ดังน้ันการขายทีร่าชพสัดุทัง้ 2 แปลงดังกลา่ว ในราคาท่ีผูป้ระมูลได้เสนอ
ซ้ือ จึงมีความเหมาะสมและเป็นประโยชนส์ูงสุดแก่ทางราชการ 
 
6.  เรื่อง โครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทนุการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ              
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขอความร่วมมือหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดดําเนินกิจกรรมเพ่ือ
สังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพ่ือร่วมสมทบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิ
ทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และมอบให้สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) ดําเนินการและประสานงานกับกระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวง
พลังงาน (พน.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
ร วม ท้ั ง นํ าค ว ามกราบ บั งคมทู ลขอพระร าชทานพระร าชว โ รก าส ให้ น ายกรั ฐ มนตรี แ ละคณะ เข้ า
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                             1. โครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสา           
ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดําริให้ดําเนินการขึ้น
เมื่อปี 2552 เมื่อคร้ังยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยพระราชปณิธาน
ที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจน ยากลําบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา 
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ต่อเน่ืองในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ตามความสามารถของแต่ละคนอันเป็นการลงทุนเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพแก่เยาวชนไทย ต่อมา
ในปี 2553 พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดําริให้จัดต้ังมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้น ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการและทรงให้นําโครงการ
ทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้การดําเนินงานของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(มพพ.) เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองและย่ังยืนต่อไป โดยที่การดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ มีกลไกคณะกรรมการ
มูลนิธิฯ กํากับดูแลอํานวยการระดับนโยบายและคณะกรรมการบริหารจัดการทุนพระราชทานกํากับการบริหาร
ดําเนินงานโครงการมีคณะอนุกรรมการช่วยขับเคลื่อนประสานความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งกลไกคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดทุกจังหวัด 
                             2. การดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 – 2561 ส่งผลให้มี
นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน ยากลําบากได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมั่นคงต่อเน่ืองด้วยการ
ได้รับทุนพระราชทานไปแล้วรวม 10 รุ่น โดยในปี 2561 มีนักเรียนทุนที่ยังคงสถานะความเป็นนักเรียนทุนฯ รวม
ทั้งสิ้น 1,096 ราย ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 500 ราย ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จํานวน 
596 ราย รวมเงินทุนที่ได้จัดสรรไปแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น จํานวน 389,280,000 บาท และนับต้ังแต่ปี 2558 เป็นต้นมามี
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นักเรียนอยู่ในระบบครบทุกระดับต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรี โดยมีการใช้จ่ายเงินทุน
พระราชทานคงที่นับจากปีดังกล่าวประมาณ 70 ล้านบาทต่อปี 
                             3. การดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาฯ หน่วยงานต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องได้ร่วมกันดําเนินการตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มท. สศช. สลค. มพพ. ซึ่งครอบคลุมต้ังแต่กระบวนการคัดเลือกคัดสรร
นักเรียนทุนในแต่ละรุ่น/ปี การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนด้านการศึกษา การเรียนรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านต่าง ๆ 
รวมถึงการเสริมสร้างความมีจิตอาสา และการสํานึกในสถาบันทางสังคมท่ีสําคัญของชาติผ่านโครงการและกิจกรรม
อย่างหลากหลาย 
                             4. การขอความร่วมมือหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 
(CSR) การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 29 ตุลาคม 2556)   (15 กรกฎาคม 2557)  (12 พฤษภาคม 
2558)  (19 เมษายน 2559  18 เมษายน 2560 และ 17 เมษายน 2561) ที่ผ่านมา สลค. ได้ประสานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือร่วมสมทบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาฯ โดยมีหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจร่วมสมทบทุนในปี 
2557 – 2561 รวมเป็นเงิน 345,130,000 บาท 
 
7. เรื่อง รายงานความคืบหน้าผลการดําเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้
ประชาชน ประจําปี พ.ศ. 2562 (มท.) 
   คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอรายงานความคืบหน้าผลการ
ดําเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของ มท. เพ่ือมอบให้ประชาชน ประจําปี พ.ศ. 2562 โดยมีโครงการ “คืนคลองสวยทัว่
ไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น”  และโครงการ “ห้องนํ้าท้องถิ่นสะอาดปลอดภัย” สรุปได้ดังน้ี 
   1. โครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถ่ิน” โดยให้ทุกจังหวัดคัดเลือกคูคลองที่
สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นต้นแบบอย่างน้อย 1 แห่ง และให้เร่งรัดพัฒนาคู
คลองและพ้ืนที่บริเวณริมคลองดังกล่าวให้มีภูมิทัศน์สะอาดและสวยงาม โดยได้ดําเนินการตามเป้าหมายแล้ว จํานวน 
76 จังหวัด และมีคูคลองที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคลองต้นแบบระดับจังหวัด จํานวน 104 แห่ง เช่น คลองบางกล่ํา 
จังหวัดสงขลา คลองแม่มอก จังหวัดสุโขทัย และคลองรังสติประยูรศักด์ิ จังหวัดปทุมธานี 
   2. โครงการ “ห้องน้ําท้องถ่ินสะอาดและปลอดภัย” โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
พัฒนาห้องนํ้าสาธารณะทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย 
เพ่ือไม่ให้ห้องนํ้าสาธารณะเป็นแหล่งแพร่เช้ือโรคติดต่อและเพ่ือความพึงพอใจของประชาชน โดยได้ดําเนินการตาม
เป้าหมายแล้ว จํานวน 76 จังหวัด และมีห้องนํ้าสาธารณะที่อยู่ในความรบัผิดชอบของ อปท. ที่พัฒนา/ปรับปรุงแล้ว 
จํานวน 33,276 แห่ง จากจํานวน 40,991 แห่ง เช่น ห้องนํ้าศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด 
ห้องนํ้าสวนสาธารณะเกาะลําพู จังหวัดสุราษฎร์ธานี และห้องนํ้าภายในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลวังโมกข์ 
จังหวัดพิจิตร 
 
8. เรื่อง ผลการดําเนินการของการรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ 2561 นโยบายของ
คณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต (คค.) 
   คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอผลการดําเนินงานของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในปีงบประมาณ 2561 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงาน
ของ รฟม. ในอนาคต สรุปได้ ดังน้ี 

1. ผลการดําเนินงานของ รฟม. ในปีงบประมาณ 2561 
1.1 ด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

1.1.1 โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จํานวน 5 โครงการ ได้แก่ 
     (1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลําโพง – บางแค และช่วงบางซ่ือ – ท่า
พระ : งานก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 งานออกแบบ ผลิต และติดต้ังงานระบบรถไฟฟ้าและ
ทดลองเดินรถมีความก้าวหน้าร้อยละ 61.03 เร็วกว่าแผนร้อยละ 2.55 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการช่วงหัวลําโพง – 
บางแค ในเดือนตุลาคม 2562 และช่วงบางซ่ือ – ท่าพระ ในเดือนเมษายน 2563  
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     (2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต : งานก่อสร้าง
งานโยธามีความก้าวหน้าร้อยละ 78.79 เร็วกว่าแผนร้อยละ 2.26 งานระบบรถไฟฟ้าและเดินรถจะดําเนินการโดย
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการลงนามในบันทกึข้อตกลงว่าด้วยการจําหน่ายสินทรัพย์และโอนภาระทางการเงินให้
กรุงเทพมหานครแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2563 
     (3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุร ี            
(สุวินทวงศ์) : งานจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินมีความก้าวหน้าร้อยละ 93.72 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 0.26 เน่ืองจากผู้รับเงิน
ค่าตอบแทนมาตกลงทําสัญญาน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ และมีการปรับแนวเขตทางโครงการช่วงดังกล่าวเพ่ิมเติมเพ่ือ
ลดผลกระทบจากการเวนคืน งานก่อสร้างโยธามีความก้าวหน้าร้อยละ 18.33 เร็วกว่าแผนร้อยละ 1.48 รายงาน
การศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556  
มีความก้าวหน้าร้อยละ 75.00 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
     (4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี : งานจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินมี
ความก้าวหน้าร้อยละ 90.57 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 1.58 เน่ืองจากผู้รับเงินค่าตอบแทนมาตกลงทําสัญญาน้อยกว่าที่
ประมาณการไว้ และมีการปรับแนวเขตทางโครงการช่วงดังกล่าวเพ่ิมเติมเพ่ือลดผลกระทบจากการเวนคืน งาน
ก่อสร้างโยธา ผลิตและติดต้ังงานระบบรถไฟฟ้าและเดินรถมีความก้าวหน้าร้อยละ 6.51 เร็วกว่าแผนร้อยละ 5.01            
โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2564 
     (5) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สําโรง : งานจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน
มคีวามก้าวหน้าร้อยละ 94.34 เร็วกว่าแผนร้อยละ 1.12 งานก่อสร้างงานโยธา ผลิดและติดต้ังงานระบบรถไฟฟ้าและ
เดินรถมีความก้าวหน้าร้อยละ 7.48 เร็วกว่าแผนร้อยละ 5.98 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2564 
     1.1.2 โครงการท่ีอยู่ระหว่างการประกวดราคา จํานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) : งานจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินมีความก้าวหน้าร้อย
ละ 14.00 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 11.00 เน่ืองจากผู้สนใจเห็นว่าข้อกําหนดขอบเขตของงานที่กําหนดไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ ทําให้ไม่มผีู้ย่ืนข้อเสนองานคัดเลือกที่ปรึกษา งานโยธาและจัดหาผู้รับจ้างงานโยธามีความก้าวหน้าร้อย
ละ 14.80 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 12.70 เน่ืองจากยังไม่ได้ข้อยุติในการขอใช้พ้ืนที่ก่อสรา้งและการจัดทําราคากลาง 
รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 
2556 มีความก้าวหน้าร้อยละ 50.00 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 25.00 โดยอยู่ระหว่างปรับปรุงรายงานการศึกษาฯ ตาม
ขอ้สังเกตของคณะรัฐมนตรทีี่ให้ รฟม. เร่งเจรจากับเอกชนผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ใน
รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการใช้ศูนย์ซ่อมบํารุงร่วมกัน และให้ระบุรายละเอียดดังกล่าวในรายงานการศึกษาฯ ด้วย 
โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2567 
     1.1.3 โครงการท่ีอยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ จํานวน 4 โครงการ 
ได้แก่ 
     (1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
: งานขออนุมัติโครงการและศกึษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญติัว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556 มีความก้าวหน้าร้อยละ 75.00 ตามแผนงานคัดเลือกเอกชนผลิต ติดต้ังงานระบบรถไฟฟ้าและ
ทดลองเดินรถยังไม่ดําเนินการ เน่ืองจากอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ จาก
คณะรัฐมนตรีโดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกันยายน 2568 
     (2) โครงการรถไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ต : คณะรัฐมนตรีมีมติ (11 กันยายน 2561) 
อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้อํานาจให้ รฟม. ดําเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ตแล้ว โดยอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) มีความก้าวหน้าร้อยละ 93.33 ตามแผน รายงานการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการฯ มีความก้าวหน้าร้อยละ 50.00 ลา่ช้ากว่าแผนร้อยละ 25.00 เน่ืองจาก รฟม. ใช้ระยะเวลาจัด
จ้างที่ปรึกษามากกว่าแผนที่กําหนดโดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกันยายน 2566 
     (3) โครงการรถไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ : คณะรัฐมนตรีมมีติ (11 กันยายน 2561) 
อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้อํานาจให้ รฟม. ดําเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว โดยอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ สคก. มีความก้าวหน้าร้อยละ 90.00 ตามแผนงานว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์
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โครงการฯ มีความก้าวหน้าร้อยละ 40.00 ตามแผน โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการทางว่ิงระดับพ้ืนดินในเดือนกรกฎาคม 
2567 และเปิดให้บริการทางว่ิงระดับทั้งพ้ืนดินและใต้ดินในเดือนมกราคม 2570 
     (4) โครงการรถไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา : รฟม. ได้จัดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่
เก่ียวข้องต่อร่างพระราชกฤษฎีกาให้อํานาจให้ รฟม. ดําเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมา มีความก้าวหน้า
ร้อยละ 80.00 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10.00 เน่ืองจากใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสารประกอบร่างพระราช
กฤษฎีกามากกว่าแผนที่กําหนด โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2567 
     นอกจากน้ีได้มีการศึกษาออกแบบส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือเช่ือมต่อการเดินทาง
บริเวณสถานีสะพานพระน่ังเกล้ากับท่าเรือพระน่ังเกล้าแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างและคาดว่าจะเริ่ม
งานก่อสร้างได้ในปี 2562 รวมทั้งได้มีการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยีต๋ัวร่วมตามมาตรฐาน 
EMV (Europay, Mastercard และ Visa) ได้นําบัตรแมงมุมและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า
มหานครสายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือบริหารจัดการระบบต๋ัว
ร่วมและคาดว่าจะจัดจ้างผู้ดําเนินการพัฒนาระบบให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 
    1.2 ด้านการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน : ได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้าแล้ว 2 เส้นทาง  
โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
     1.2.1 รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล มีผู้โดยสารเฉลี่ย 307,312 คน-เที่ยว/
วัน เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 5.56 (เป้าหมายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.00)   
     1.2.2 รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม มีผู้โดยสารเฉลี่ย 46,540 คน-เที่ยว/
วัน เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 78.50 (เป้าหมายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.00) 
    1.3 ด้านการเงิน 
    รฟม. มีผลประกอบการกําไรสุทธิ 2,304.39 ล้านบาท (กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 710.76 
ล้านบาท) โดยมีรายได้ 14,006.69 ล้านบาท (เงินอุดหนุน 8,844.01 ล้านบาท) และค่าใช้จ่ายรวม 11,702.30            
ล้านบาท และสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ร้อยละ 99.99 ซึ่งมีรายได้จากธุรกิจต่อเน่ืองรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัช
มงคล 142.79 ล้านบาท น้อยกว่าเป้าหมายร้อยละ 10.90 (เป้าหมาย 160.26 ล้านบาท) และสายฉลองรัชธรรม 
33.31 ล้านบาท มากกว่าเป้าหมายร้อยละ 78.80 (เป้าหมาย 18.63 ล้านบาท) 

2. นโยบายของคณะกรรมการ รฟม. 
    2.1 ให้ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อมรวมถึง
ให้ความสําคญัต่อการป้องกันและลดผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน 
    2.2 ให้เร่งรัดดําเนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายต่าง ๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายให้แล้ว
เสร็จและเปิดบริการได้ตามแผน และให้ศึกษาระบบรถไฟฟ้าในเมืองหลักอ่ืน 
    2.3 ให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา 
    2.4 ให้บริหารสินทรัพย์ ดําเนินธุรกิจต่อเน่ือง และให้บริการเสริมต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมรายได้และ
ลดภาระการสนับสนุนจากภาครัฐ 
    2.5 ให้พัฒนาทรัพยากรบุคคล และวัฒนธรรมองค์กร โดยให้พนักงงานมีส่วนร่วม 
    2.6 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน และนําข้อคดิเห็นของประชาชนมาพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร 
    2.7 ให้สื่อสารเชิงรุกในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนละผู้ได้รับผลกระทบรับรู้และเขา้ใจ
ถึงความสําคัญของรถไฟฟ้าฯ 
    2.8 ให้บริหารจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการบริหารเงินสด การบริหาร
จัดการหน้ี และการบริหารความเสี่ยง 
    2.9 ให้พัฒนาและปรับปรุงระบบแรงจูงใจทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพ่ือสร้างความ
เป็นธรรมและสร้างขวัญกําลงัใจให้แก่พนักงาน 
   3. โครงการและแผนงานของ รฟม. ในอนาคต 
    3.1 ด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
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สถานะ เสน้ทาง ระยะทางรวม 
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลําโพง –

บางแค และช่วงบางซื่อ – ทา่พระ 
(2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – 
สะพานใหม่ – คูคต 
(3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) 
(4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุร ี
(5) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – 
สําโรง 

132.1 กิโลเมตร 

คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างเดือน
ธันวาคม 2562 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์
บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

23.6 กิโลเมตร 

คาดว่าจะได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีเพ่ิมเติม 

ปี 2562 
(1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนท์ – 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
(2) โครงการรถไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ต 
ปี 2563 
(1) โครงการรถไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ 
(2) โครงการรถไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา

114.4 กิโลเมตร 

    3.2 ด้านการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
    รฟม. มีเป้าหมายว่าผู้ใช้บริการสายเฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 69.35 และสายฉลองรัชธรรม 
ร้อยละ 63.50 ต้องมีความพึงพอใจในระดับมาก – มากที่สุดต่อบริการรถไฟฟ้าฯ และบริการเสริมอ่ืน ๆ และมจีํานวน
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
    3.3 ด้านการเงิน 
    รฟม. มีแผนทีจ่ะหารายได้จากธุรกิจต่อเน่ืองประมาณ 185 ล้านบาท (สายเฉลิมรัชมงคล 
149.93 ล้านบาท และสายฉลองรัชธรรม 34.98 ล้านบาท) และมีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) รอ้ยละ 1.26 
นอกจากน้ียังมีแผนที่จะบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน เพ่ือลดค่าใช้จ่าย โดยต้องควบคุมค่าใช้จ่ายไมใ่ห้สูงกว่าปีที่
ผ่านมา 
    3.4 ด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 
    รฟม. มีแผนทีจ่ะพัฒนาบุคลากร โดยบุคลากรร้อยละ 95.83 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะ และมีแผนทีจ่ะเปิดศูนย์ฝึกอบรมบุคคลากรในระบบราง พัฒนากระบวนการจัดทําและดําเนินกิจกรรมทาง
การตลาดเก่ียวกับผู้โดยสาร บัตรโดยสาร สังคม รวมถึงประชาชน 
    3.5 ด้านการกํากับดูแลที่ดี  
    รฟม. มีแผนทีจ่ะพัฒนาส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรใน 4 มิติ และพัฒนาแนวทางการ
ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานในด้านน้ี โดยมีเป้าหมายให้มีลําดับของผลประเมิน Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) อยู่ในลาํดับที่ 1-3 ของรัฐวิสาหกิจสงักัด คค. 
   4. สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2561 คค. มอบหมายให้ รฟม. ดําเนินการดังน้ี 
    4.1 เร่งดําเนินการประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – วงแหวน
กาญจนาภิเษก ให้เริ่มดําเนินการก่อสร้างได้โดยเร็ว รวมทั้งเร่งนําเสนอรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ 
(งานระบบรถไฟฟ้าและการเดินรถ) ให ้คค. พิจารณาด้วย 
    4.2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ให้ รฟม. เร่งดําเนินการเช่ือมต่อ
การเดินทางระหว่างสถานีสะพานพระน่ังเกล้ากับท่าเรือพระน่ังเกล้าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
    4.3 การบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วมตามมาตรฐาน EMV ขอให้ดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ด้วย 
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    4.4 เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมืองภูมิภาคในพ้ืนที่ 3 จังหวัด โดย 
     4.4.1 จังหวัดภูเก็ต ให้ รฟม.ดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ ให้เป็นไป
ตามแผน 
     4.4.2 จังหวัดเชียงใหม่ ให ้รฟม. เร่งดําเนินการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการฯ 
     4.4.3 จังหวัดนครราชสีมา ให้ รฟม. เร่งดําเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ 
 

ต่างประเทศ 
 
9.  เรื่อง  การให้สัตยาบันต่อความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และ
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: 
ACCAHZ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์
และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน รวมท้ังให้ยุติการเสนอความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ประสานงานอาเซียนด้าน
สุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and 
Zoonoses: ACCAHZ) และร่างพระราชบัญญัติเพ่ือกําหนดสถานะทางกฎหมายและคุ้มครองการดําเนินงานศูนย์
ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยเห็นชอบการ
ให้สัตยาบันต่อความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และ
คน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) และมอบหมายให้กระทรวง
การต่างประเทศจัดทําสัตยาบันสารความตกลงดังกล่าวและดําเนินการย่ืนต่อเลขาธิการอาเซียนต่อไป ทั้งน้ี ให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปจัดทําร่างพระราชกฤษฎีกาเพ่ือรองรับการให้เอกสิทธ์ิ
และความคุ้มกันให้แก่ศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และความตกลง
ประเทศเจ้าบ้าน (Template of Host Country Agreement) สําหรับการจัดต้ังสํานักงาน ACCAHZ ตามความเห็น
ของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป ก่อนที่จะมีการจัดต้ังศูนย์ประสานงาน
อาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในประเทศไทย พร้อมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับ
ความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  อาเซียนตกลงให้จัดต้ัง ACCAHZ เพ่ือความมุ่งประสงค์ในการอํานวยความสะดวกและจัดหากรอบ
ความร่วมมือและการประสานในหมู่รัฐสมาชิกอาเซียน กับคู่เจรจาของอาเซียน หุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาของอาเซียน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ในการป้องกันควบคุมและกําจัดโรคสัตว์ข้ามแดนและโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนใน
อาเซียน นอกจากน้ียังมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้เกิดสู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร ด้านสุขภาพสัตว์และ
มนุษย์การบรรเทาความยากจน และความเป็นอยู่ที่ดีและการดํารงชีวิตของประชาชนแห่งอาเซียน  
  ทั้งน้ี การจัดต้ังศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
(ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) เป็นพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม
พิมพ์เขียวเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) :ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นและ
การแสดงความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และยังจะช่วยส่งเสริมบทบาทนําในด้านการควบคุม 
ป้องกันและกําจัดโรคระบาดสัตว์ข้ามแดนและโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนของประเทศไทย ทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาชาติ 
 
10.  เรื่อง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรอีาเซียน – สหภาพยุโรป ครัง้ที่ 22 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและติดตามผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป 
[ASEAN – The European Union (EU) Ministerial Meeting - AEMM] ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562         
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ณ กรุงบรัสเซลส์ เบลเยียมและผลการหารือทวิภาคีในช่วงการประชุมดังกล่าว และพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่
เก่ียวข้องติดตามผลการประชุมฯ และผลการหารือในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทวงการต่างประเทศได้เสนอผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป ASEAN – 
The European Union (EU) Ministerial Meeting - AEMM] ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562                
ณ กรุงบรัสเซลส์ เบลเยียมและผลการหารือทวิภาคีในช่วงการประชุมดังกล่าว  โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับการติดตาม
ประเด็นความร่วมมืออาเซียน – EU เช่น การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การนําเสนอแนวคิดหลักของการเป็น
ประธานอาเซียนของไทยและประเด็นที่ไทยต้องการผลักดันให้เป็นรูปธรรม การร้ือฟ้ืนการเจรจาความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน – EU และความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียน – EU  เป็นต้น นอกจากน้ี ได้มีการหารือ
ทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฮังการี 
บัลแกเรีย โปแลนด์ ลักเซมเบิร์ก และมอลตา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกรีซ โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนของประเทศดังกล่าวมาลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกของไทย รวมท้ังการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์รัฐยะไข่ในการสนับสนุนบทบาทที่
ชัดเจนมากข้ึนของอาเซียนที่จะดําเนินความพยายามร่วมกันผ่านศูนย์ประสานงานอาเซียนเพ่ือช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติในรัฐยะไข่ เป็นต้น  
  ทั้งน้ี การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวมีประเด็นเก่ียวข้องที่ไทยจะต้องรับไปดําเนินการให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม ดังน้ัน จึงมีการมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวม 17 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (กห.) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงคมนาคม 
(คค.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวง
พลังงาน (พน.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วท . )  หรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว . )  ในปัจจุ บัน 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) รับไปติดตามและดําเนินการให้เกิดผลเป็นอย่าง
รูปธรรมต่อไป 
 
11. เรื่อง รายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ 
มาตรา 301 พิเศษ ประจําปี 2562 และการจัดทํารายชื่อตลาดท่ีมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศ               
คู่ค้า (Notorious Markets)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ
ไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ประจําปี 2562 และการจัดทํารายช่ือตลาดท่ีมีการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศคู่ค้า (Notorious Markets) ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และมอบหมาย
หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการ ดังน้ี  

1. ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันพิจารณากําหนดแนวทางใน 
การเร่งรัดการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธ์ิและกฎหมายสิทธิบัตรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
 

2. ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานพิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานด้วย 
ความรอบคอบเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธ์ิ  

3. ในส่วนของรายงาน Notorious Markets ประจําปี 2561 ที่ได้มีการระบุช่ือตลาดในไทย 2 แห่ง  
คือ ย่านพัฒน์พงษ์ และ www.shopee.co.th ให้กระทรวงพาณิชย์ประสานหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือดําเนินการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดดังกล่าวต่อไป  
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  สาระสําคัญของเร่ือง  
  พณ. รายงานว่า   

1. ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (United States Trade Representative : USTR) ได้จัดสถานการณ์ 
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้าสําคัญภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ (Special 301)  
เป็นประจําทุกปี โดยประกาศผลการจัดสถานะในช่วงปลายเดือนเมษายน ทั้งน้ี ในการจัดสถานะดังกล่าวมีการจัดทํา
รายช่ือตลาดที่มีการละเมิดทรัพยสินทางปัญญาสูงในประเทศคู่ค้า (Notorious Markets) ด้วย   

2. หลังจากที่ไทยได้ถูกจดัให้อยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (Priority Watch  
List : PWL)  มากว่า 10 ปี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 USTR ได้เปิดการทบทวนสถานะการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญหาของไทยนอกรอบ (Out-of-Cycle Review : OCR)  และได้ปรับสถานะของไทยให้ดีขึ้นจากบัญชี PWL  
เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (WL)  นับต้ังแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 [คณะรัฐมนตรีมีมติ (23 มกราคม 2561) 
รับทราบ] และเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 USTR ได้ประกาศรายช่ือ Notorious Markets ประจําปี 2560 โดยไม่
ปรากฏช่ือย่านการค้าหรือศูนย์การค้าในประเทศไทยเป็น Notorious Markets แม้แต่แห่งเดียว [คณะรัฐมนตรีมีมติ 
(27 กุมภาพันธ์ 2561) รับทราบ]  

3. ในปี 2562 USTR ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเก่ียวกับสถานการณ์ด้าน 
ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศคู่ค้าจากผู้มีส่วนได้เสีย และประเทศที่ได้รับการประเมิน ซึ่ง พณ. ได้จัดทําความคิดเห็น
ประกอบด้วยข้อมูลความคืบหน้าและสถานะการดําเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยที่สหรัฐฯ ให้ความสําคัญ
ตามแผนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Work Plan) และได้ย่ืนต่อสํานักงาน USTR แล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2562  

4. สถานะของไทยและประเทศคู่ค้าอ่ืนของสหรัฐฯ  
4.1 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 USTR ประกาศสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

ของประเทศคู่ค้าฯ ประจําปี 2562 โดยไทยยังคงสถานะอยู่ในบัญชี WL ร่วมกับประเทศอื่นอีก 24 ประเทศ ได้แก่  
บาร์เบโดส  โบลิเวีย บราซิล แคนาดา  โคลัมเบีย คอสตาริกา โดมินิกันรีพับลิค  เอกวาดอร์ อียิปต์  กรีซ  กัวเตมาลา 
จาเมกา เลบานอน เม็กซิโก  ปากีสถาน  ปารากวัย เปรู โรมาเนีย สมาพันธรัฐสวิส ตุรกี เติร์กเมนิสถาน  สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ อุสเบกิสถาน และเวียดนาม (สําหรับประเทศท่ีอยู่ในบัญชี PWL มีจํานวน 11 ประเทศ ได้แก่ อัลจีเรีย 
อาร์เจนตินา ชิลี  จีน อินเดีย อินโดนีเซีย  คูเวต รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย ยูเครน และเวเนซุเอลา)  

4.2 ในส่วนของรายงาน Notorious Markets ประจําปี 2561 ได้มีการระบุช่ือตลาด 
ในไทย 2 แห่ง เป็นการละเมิดในท้องตลาด 1 แห่ง คือ ย่านพัฒนพงษ์ และตลาดออนไลน์ 1 แห่ง คือ 
www.shopee.co.th 

5. พัฒนาการและความคืบหน้าการดําเนินการของไทย สหรัฐฯ แสดงความพอใจต่อนโยบายและ 
ผลการดําเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยที่สําคัญ ดังน้ี  
   5.1 ระดับนโยบายสูงสุดของรัฐบาลไทยได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาระบบการคุ้มครอง
และการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  ซึ่งทําให้การบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่
เก่ียวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และส่งผลให้การปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเห็นผลอย่างเป็น
รูปธรรม  รวมทั้งมีการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิบนอินเทอร์เน็ตด้วย 
   5.2 การแก้ไขปัญหางานค้างสะสมการจดทะเบียนสิทธิบัตรและเคร่ืองหมายการค้า  โดยมี
การเพ่ิมจํานวนผู้ตรวจสอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  และการเสนอแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรเพื่อปรับปรุงขั้นตอน
การจดทะเบียนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
   5.3 ไทยได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ  ซึ่งช่วยอํานวยความสะดวกในการยื่นจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าให้แก่ภาคเอกชนสหรัฐฯ  
   5.4 มีการเสนอแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีความ                 
ตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ 
  6. ข้อกังวล/ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯ  
   6.1 ยังคงมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การจําหน่ายสินค้าละเมิดเครื่องหมาย
การค้าและลิขสิทธ์ิทั้งในท้องตลาดและตลาดออนไลน์  การละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและ
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ภาคเอกชน  การขโมยสัญญาณเคเบิลและดาวเทียม  การจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิโดยไม่ได้รับมอบอํานาจ   และ             
การดําเนินคดีทางแพ่งที่ใช้เวลานาน  และค่าเสียหายที่เจ้าของสิทธิได้รับไม่สมเหตุสมผล  
   6.2 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมเมื่อปี 2558 ในบางเร่ือง เช่น 
การคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยี (Technological Protection Measures : TPM)  และการลักลอบบันทึก        
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ (Camcording) ยังไม่ตอบสนองต่อข้อกังวลของสหรัฐฯ      
   6.3 ยังคงมีปัญหางานค้างสะสมการจดทะเบียนสิทธิบัตร  โดยเฉพาะสิทธิบัตรยา 
   6.4 ควรมีการป้องกันการนําผลข้อมูลการทดสอบยาและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่ไม่เป็นธรรมหรือการเปิดเผยข้อมูลฯ ที่เป็นความลับอย่างมีประสิทธิภาพ 
   6.5 ควรมีความโปร่งใสโดยให้ผู้มีส่วนได้เสีย รวมท้ังเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญามีส่วนร่วม
อย่างมีนัยสําคัญในเรื่องที่เก่ียวข้องกับประเด็นด้านสาธารณสุข 
  7. พณ. เห็นว่า  เน่ืองจากการจัดสถานะประเทศไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ 
รวมถึงรายงาน Notorious Markets มีผลต่อภาพลักษณ์ด้านการค้าและการลงทุนของประเทศ  ประกอบกับข้อกังวล
และข้อเสนอแนะที่ระบุในรายงานของ USTR มีส่วนเก่ียวข้องกับการดําเนินการของหลายหน่วยงานท่ีต้องร่วมกัน
ดําเนินการต่อไป  และแม้ว่าการจัดสถานะประจําปีน้ีมีผลเป็นที่น่าพอใจแต่ในการรักษาสถานะของไทยไว้ในบัญชี WL 
หรือผลักดันให้ไทยหลุดจากทุกบัญชีในอนาคต  ควรมีการพัฒนาระบบการคุ้มครองและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาอย่างต่อเน่ืองต่อไป  โดยเฉพาะการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในทุกรูปแบบ  การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  การปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
ตลอดจนการส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการกําหนดนโยบาย  และมาตรการด้าน
สาธารณสุขซึ่งเป็นอีกหน่ึงประเด็นที่สหรัฐฯ ให้ความสําคัญ 
 
12. เรื่อง รา่งแถลงการณ์ของการประชุมระดับสูงของคณะกรรมการบริหาร OECD Development Centre 
ครั้งที่ 5 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ (Communiqué) ซึ่งจะเป็นเอกสารผลลัพธ์ของ              
การประชุมระดับสูงของคณะกรรมการบริหาร Development Centre ครั้งที่ 5 และมอบหมายให้นายธานี ทองภักดี 
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรองร่างแถลงการณ์ดังกล่าว ทั้งน้ี หากมี
ความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารข้างต้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
  สาระสําคัญ   
  ร่างแถลงการณ์ของการประชุม HLM มีสาระสําคัญ คือ  สนับสนุนการผลักดันประเด็นเรื่อง              
การพัฒนาเพ่ือการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความย่ังยืน โดยได้มีการหารือในประเด็นที่เก่ียวกับการพัฒนาของมวลมนุษยชาติ  
การขจัดความยากจน ความอ่อนแอ และความไม่เท่าเทียม พร้อมทั้งยํ้าว่าการให้ความมั่นคงทางสังคมว่าเป็นสิทธิ
มนุษยชนขั้นพ้ืนฐานและมีบทบาทสําคัญในการลดความยากจน ความเหลื่อมล้ํา และส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ โดย
กล่าวถึงยุทธศาสตร์สําหรับ DEV ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ (1) สังคมและเศรษฐกิจนอกระบบที่ครอบคลุม โดยเฉพาะ
การหาแนวทางพัฒนาการระดมทุนสนับสนุนระบบการคุ้มครองทางสังคมและการเพ่ิมการศึกษาในเรื่องความอ่อนแอ
และเศรษฐกิจนอกระบบเพ่ือสร้างความเข้าใจและการวัดมูลค่าของเศรษฐกิจนอกระบบในแต่ละประเทศให้ดีย่ิงขึ้น          
(2) การระดมทุนเพ่ือนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะการสร้างและส่งเสริมความเข้าใจในเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพและการพัฒนาเมืองทางผ่านเพ่ือการเช่ือมโยงเมืองกับชนบทและ (3) การพัฒนาช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยเฉพาะ
การวิเคราะห์บทบาทของนโยบายระดับประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศในการกําหนดการพัฒนาในช่วง
เปลี่ยนผ่านของประเทศกําลังพัฒนา ตลอดจนการขยายความรู้ความเข้าใจในความเช่ือมโยงระหว่างการผลิตและ              
การปฏิรูปดิจิทัล 

 ทั้งน้ี ศูนย์การพัฒนา (Development Centre หรือ DEV) ขององค์การเพ่ือความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ได้เชิญ
ผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของคณะกรรมการบริหาร Development Centre ครั้งที่ 5 (5th High-Level 
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Meeting of the Governing Board หรือ HLM) ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงปารีส  สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
ภายใต้หัวข้อหลัก การพัฒนาเพื่อคนท้ังมวล: บทบาทของนโยบายภายในและระหว่างประเทศ (Development 
for ALL: The Role of Domestic and International Policies) เพ่ือหารือการสร้างแนวทางการพัฒนาที่
ครอบคลุมตลอดจนการหารือเก่ียวกับหัวข้อต่าง ๆ ที่สําคัญในเรื่องวาระเพ่ือการพัฒนาตลอดจนการกําหนดทิศทาง
เชิงยุทธศาสตร์ของ DEV  ซึ่งนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้า
ร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะมีการรับรองร่างแถลงการณ์ (Communique) เป็นเอกสารผลลัพธ์
ด้วย 
 

แต่งตั้ง 
13. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการ             
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังน้ี  
   1. นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวง สาํนักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรฐัอเมริกา  
   2. นายธนา เวสโกสิทธิ์ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   3. นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่ง               
อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย   
   4. นายพนิเทพ เทวกุล ณ อยุธยา กงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูตระดับต้น) สถานกงสลุใหญ่           
ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้ดํารงตําแหน่ง กงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูตระดับสูง) สถานกงสุลใหญ ่
ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่
ว่าง สับเปลี่ยนหมุนเวียน และเพ่ือดํารงตําแหน่งซึ่ง ก.พ. กําหนดให้เป็นตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตามลําดับ 
โดยการแต่งต้ังข้าราชการให้ไปดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศตามข้อ 1. ได้รับความเห็นชอบจาก
ประเทศผู้รับ  
 
14. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสงู (กระทรวงคมนาคม)  
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ัง นายสราวุธ ทรงศิวิไล 
ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวง
คมนาคม ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เน่ืองจากเป็นตําแหน่งที่กําหนดขึ้น
ใหม่ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 จัดต้ังกรมการขนสง่ทางราง  
 
15. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟา้ขนส่งมวลชน      
แห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยขึ้นใหมแ่ทนตําแหน่งที่ครบกําหนดวาระ ดังน้ี  
   1. นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย  เป็นประธานกรรมการ  
   2. นายอมร พิมานมาศ   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   3. นายวรรณชัย บุญบํารุง   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4. นายชูศักด์ิ เกวี   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  5. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป  
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16. เรื่อง  คาํสั่งสาํนักนายกรัฐมนตร ีที ่ 113 /2562 เรือ่ง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตร ีปฏิบัติราชการแทนนายกรฐัมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที ่ 113 /2562 เรือ่ง  ปรับปรุงคําสั่ง
มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ี

ตามที่ได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 106/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 น้ัน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10  และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และมาตรา 90  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งให้ปรับปรุงคําสั่งมอบหมาย
และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปน้ี 

1. ยกเลิกความในข้อ 3.1.5 และ ข้อ 3.4.1 ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 106/2562 ลง
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

2. ยกเลิกความในข้อ 2 ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่ 106/2562 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

 “2.   รองนายกรัฐมนตรี  (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) 
  2.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทน  
  นายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
    2.1.1 กระทรวงการคลัง 
  2.1.2  กระทรวงการต่างประเทศ   
  2.1.3  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
    2.1.4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    2.1.5 กระทรวงคมนาคม 
    2.1.6 กระทรวงพาณิชย์ 
    2.1.7 กระทรวงอุตสาหกรรม 
    2.1.8 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
    2.1.9 กระทรวงพลังงาน 
    2.1.10 กระทรวงศึกษาธิการ  
    2.1.11 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    
  2.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการและสั่ง            
  และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
   2.2.1   สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   2.2.2  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
   2.2.3 กรมประชาสัมพันธ์ 
   2.3  การมอบหมายให้กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ  ดังนี้ 
    - บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
    2.4  การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ   

 ดังนี้ 
   2.4.1 สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
   2.4.2 สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
    2.4.3 สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
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   2.4.4 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)    
   2.4.5 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
  2.4.6 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
  2.4.7   สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)” 
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 
17. เรื่อง  คาํสั่งสาํนักนายกรัฐมนตรีที ่114 /2562 เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรปีฏิบัติหนา้ที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตาม
กฎหมาย และระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตร ี
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่114 /2562 เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมาย
และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
 ตามที่ ไ ด้มีคําสั่ งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 107/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้ 
รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตาม
กฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 น้ัน 
 เพ่ือให้การบริหารราชการดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ .ศ . 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7)                
พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งให้ปรับปรุงการ
มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
 1. ยกเลิกความในวรรคสองของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 107/2562 เรื่อง มอบหมายและ          
มอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และให้ใช้
ความต่อไปน้ีแทน 
  “เพ่ือให้การบริหารราชการดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ .ศ . 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7)              
พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 จึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 
18/2561 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ 145/2561 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ 67/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 
2562 และ ที่ 74/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 และมีคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
หน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ดังน้ี” 
 2. ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 99/2561 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561  
  2.1  เฉพาะข้อ 1  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
  2.2 เฉพาะข้อ 2.2 เฉพาะข้อความ “4.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” 
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
 3. ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 324/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เฉพาะข้อ 2.2.1 
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  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 4. ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 99/2561 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 ส่วนที่นอกเหนือจาก
ข้อ 2  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 5. ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 324/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ส่วนที่นอกเหนือจาก
ข้อ 3 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

 
 

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


