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วันนี้ (24 ตุลาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แกวกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พรอมดวยพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร ผูชวยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ไดรวมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังนี ้
 

กฎหมาย 
1.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ….  

  2.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติกระจายหนาท่ีและอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
    (เพ่ือยกเลิกมาตรา 14 และมาตรา 41)  
  6.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการทหาร (ฉบับท่ี  

..) พ.ศ. ....  
  7.  เรื่อง  รางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ 
    ของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม พ.ศ. ....  
  8.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. ….  
  9.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
  10.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําโครงการท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ (โครงการบานเคหะ 

กตัญูคลองหลวง 1)  
  11.  เรื่อง  การเชื่อมโยงขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการ 
    ปกครองดวยระบบคอมพิวเตอร  
 12.  เรื่อง   รางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วาดวยการกําหนด 
   อัตราคาโดยสาร วิธีการจัดเก็บคาโดยสาร และการกําหนดประเภทบุคคลท่ี 
   ไดรับการยกเวนไมตองชําระคาโดยสารรถถไฟฟา โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน  
   พ.ศ. .... 
 13.  เรื่อง   ขออนุมัติการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตวและทบทวนการชดเชยดอกเบี้ยใหกับ 
   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ตามโครงการสานพลังประชารัฐ 
   เพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา  
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ตางประเทศ 
14.   เรื่อง   การประชุมใหญผูแทนผูมีอํานาจเต็ม ป ค.ศ. 2018 ของสหภาพโทรคมนาคม 

   ระหวางประเทศ 
  15.   เรื่อง   รางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
    สื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลระหวางกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

แหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหง 
 สาธารณรัฐรวันดา 

  16.  เรื่อง  ทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ํา สมัยท่ี 13 
  17.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบรางถอยแถลงรวมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานสตรี  
    ครั้งท่ี 3 
  18.   เรื่อง  ขอความเห็นชอบตอรางปฏิญญาแหงอัสตานาในการประชุมระดับโลกดานการ 
    สาธารณสุขมูลฐานสําหรับการประชุม Second International Conference  

on Primary Health Care Towards Universal Health Coverage and  
the Sustainable Development Goals 

  19.  เรื่อง   รางถอยแถลงรวมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งท่ี 36 และการ 
    ประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

แตงตั้ง 
  20.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  21.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ) 
  22.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงยุติธรรม)  
  23.  เรื่อง  การแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
    แหงชาติ  
  24.  เรื่อง  แตงตั้งผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค  
  25.  เรื่อง  ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีคงอยูปฏิบัติหนาท่ีตออีกหนึ่งวาระ  
  26.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ  
  27.  เรื่อง  การแตงตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคาร 

เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
……………………………. 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
   1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. …. ตามท่ีคณะกรรมการอิสระ                
เพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ คณะกรรมการ
พิจารณาโครงสรางหนวยงานและระบบคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ และคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ไป
ประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติตอไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเสนอ  
   3. ใหยกเวนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซอม
ความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ) เก่ียวกับการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาติ 
และศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาแหงชาติ และใหคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเรงรัด
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว แลวแจงผลการดําเนินการการจัดตั้งหนวยงานไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประกอบการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวตอไป  
   4. ใหคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของ
สํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
   สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนการปรับปรุงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม ท่ีกําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคู
คุณธรรม การบริหารและการจัดการศึกษาของแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การเรงรัดการศึกษาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาวิชาชีพครู โดยรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดหลักการซ่ึง
เปนสาระสําคัญใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ กรอบการปฏิรูปการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 258 จ. ดาน
การศึกษาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงมี
สาระสําคัญ ดังนี้  
   1. การใหโรงเรียนเปนศูนยกลางของการบริหารจัดการการศึกษา  
     1.1 กําหนดใหสถานศึกษาของรัฐมีความเปนอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษาท้ัง
ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป โดย
หลักเกณฑเก่ียวกับการกํากับดูแลสถานศึกษาของรัฐท่ีมีความเปนอิสระตองเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ สําหรับ
สถานศึกษาของเอกชนสามารถจัดการศึกษาไดทุกรูปแบบตามท่ีกฎหมายกําหนด  
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    1.2 กําหนดใหผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรูความสามารถโดยตองจัดใหมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา รวมท้ังจัดใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาท่ี  
    1.3 กําหนดใหสถานศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีแตละสถานศึกษามีคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพ่ือทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา   
    1.4 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดทําขอกําหนดดานคุณภาพของการศึกษา 
เพ่ือใหสถานศึกษานําไปจัดทําขอกําหนดดานคุณภาพและดําเนินการดานประกันคุณภาพของสถานศึกษาของตน 
รวมท้ังตองจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหนวยงานภายนอก  
    1.5 กําหนดใหมีสมัชชาการศึกษาระดับจังหวัดในแตละจังหวัดโดยใหจัดตั้งตามความ
พรอมและความสมัครใจรวมตัวกันของภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหนวยงานของรัฐ เพ่ือ
ศึกษาและเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดตอหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในจังหวัด   
    1.6 กําหนดใหสถานศึกษาในระดับการศึกษากอนวัยเรียนและระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน โดยหลักสูตรดังกลาวตองประกอบดวยหลักสูตร
แกนกลางท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใชกับสถานศึกษาทุกแหง และหลักสูตรเพ่ิมเติมของสถานศึกษาท่ีจัดทําข้ึนเอง โดยตองมี
ความเหมาะสมกับศักยภาพและความถนัดของผูเรียน และตอบสนองความตองการท่ีแตกตางและหลากหลายของ
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ชุมชน และสังคม   
   2. การปฏิรูปครู  
    2.1 กําหนดใหรัฐมีโครงการระยะยาวในการผลิตและพัฒนาครู มีวัตถุประสงคในการคัด
กรองผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา และคัดเลือกสถาบันการศึกษาท่ีมีคุณภาพในการผลิตครู
เพ่ือใหผูรับทุนเขาศึกษา เพ่ือใหไดครูท่ีมีคุณสมบัติตรงกับความตองการของประเทศ  
    2.2 ให ศธ. จัดใหมีระบบและวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสมในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถเรียนรูรวมกัน พัฒนาสมรรถนะและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง โดย ศธ. จะ
ดําเนินการดังกลาวเอง หรือสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนผูดําเนินการ หรือจัดใหมีความรวมมือระหวางรัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม เพ่ือดําเนินการดังกลาว  
   2.3 กําหนดใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และ
สิทธิประโยชนอ่ืนท่ีเหมาะสม รวมท้ังโอกาสในการพัฒนาความรูและทักษะ และมีความกาวหนาในการประกอบ
อาชีพ โดยใหคํานึงถึงการปฏิบัติงานท่ีมีความยากลําบาก หรือการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงภัยหรือหางไกล  
   3. คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาต ิ 
    3.1 กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธาน และมีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ โดยมีอํานาจ
หนาท่ีพิจารณาและจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พิจารณาเก่ียวกับการดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติใน
ดานตาง ๆ ท้ังดานงบประมาณ การจัดอัตรากําลังคน และการพัฒนากฎหมาย รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุน
เก่ียวกับการจัดการศึกษาและระบบการศึกษาตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้  
    3.2 กําหนดใหมีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติเปนสวนราชการใน 
ศธ. ท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล และมีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติเปนหัวหนาสวนราชการ มี
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หนาท่ีเปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ และศึกษา วิเคราะห และนําเสนอขอมูล
เก่ียวกับการดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติ และการจัดการศึกษาและระบบการศึกษาตามราง
พระราชบัญญัติฉบับนี้  
     3.3  กําหนดใหการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติตองพิจารณาถึงปจจัยดานความม่ันคง 
เศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนานาประเทศ สถานการณและผลการ
สัมฤทธิ์ดานการศึกษาของประเทศ ยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยหากในกรณีท่ีสภาพการณ
เปลี่ยนแปลงไปจนไมเหมาะสมท่ีจะสามารถดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติได คณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแหงชาติยอมสามารถแกไขเพ่ิมเติมแผนการศึกษาแหงชาติใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได  
 
2. เรื่อง รางพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
   1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ท่ีคณะกรรมการอิสระเพ่ือ
การปฏิรูปการศึกษาเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับขอสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี และความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ สํานักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. คณะกรรมการ
พิจารณาโครงสรางหนวยงานและระบบคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไป
ประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติตอไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเสนอ  
   3. ใหยกเวนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซอม
ความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ) เก่ียวกับการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย และใหคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเรงรัดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาวแลวแจงผลไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว
ตอไป  
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  1. โครงสรางการบริหาร  
    1.1 กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยซ่ึงเปนคณะกรรมการ
ระดับชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีอํานาจในการจัดทํานโยบายยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ ประสานงาน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไป
ตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐหรือองคกรอ่ืนใดท่ีเก่ียวของใน
ระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของ จัดใหมีและพัฒนาฐานขอมูลเด็กปฐมวัย เสนอ
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ความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการของหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัย  
    1.2 กําหนดใหมีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีฐานะเปนนิติ
บุคคลท่ีเปนหนวยงานของรัฐ แตไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ทําหนาท่ีเปนหนวยงานเลขานุการของ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย รายไดของสํานักงาน อาทิ เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให เงินหรือ
ทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคให เปนตน ใหรายไดท่ีสํานักงานไดรับจากการดําเนินงาน เม่ือหักคาใชจายแลวใหนําสงเปน
รายไดของรัฐ   
   2. กําหนดใหมีระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย แบงออกเปน 4 ชวง ไดแก (1) ชวงกอนคลอด หรือ
ทารกในครรภมารดา (2) ชวงแรกเกิด ถึงกอนอายุสามปบริบูรณ หรือชวงวัยเด็กเล็ก (3) ชวงอายุสามปบริบูรณ ถึง
กอนอายุหกปบริบูรณ หรือ ชวงเด็กกอนวัยเรียน หรือชวงวัยอนุบาล (4) ชวงอายุหกปบริบูรณ ถึงกอนอายุแปดป
บริบูรณ หรือ ชวงวัยรอยตอระหวางวัยอนุบาลกับวัยประถมศึกษาปท่ีหนึ่งถึงปท่ีสอง  
  3. กําหนดวัตถุประสงคของการใหเด็กปฐมวัยไดรับการดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรู โดยใหอยู
รอดปลอดภัยและไดรับการคุมครองจากการลวงละเมิดไมวาในทางใด ใหมีพัฒนาการท่ีดีท้ังดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคมและปญญาท่ีดีสมวัย สามารถเรียนรูอยางสอดคลองกับหลักการพัฒนาศักยภาพและความตองการ
จําเปนพิเศษ ซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายได มีอุปนิสัยใฝดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝรู มีความคิด
สรางสรรค และมีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
   4. กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีและอํานาจจัดใหมีการใหความรูท่ีถูกตองแก
ประชาชนเก่ียวกับการวางแผนครอบครัว การตั้งครรภท่ีมีคุณภาพ การเลี้ยงดูบุตร การพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมท้ังให
มีหนาท่ีและอํานาจจัดใหมีสวัสดิการแกหญิงมีครรภในทองถ่ินอยางเหมาะสม  
  5. กําหนดหนาท่ีใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดใหมีบริการและสวัสดิการดาน
สาธารณสุข ดานการศึกษา และดานสังคมอยางมีคุณภาพแกเด็กปฐมวัย หญิงมีครรภ และบุคคลในครอบครัวของ
เด็กปฐมวัยอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกันโดยไมเรียกเก็บคาใชจาย เวนแตหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด จัดใหมี
การพัฒนาเด็กปฐมวัยในชวงรอยตอระหวางระดับอนุบาลกับระดับประถมศึกษาอยางตอเนื่องและราบรื่น จัดใหมี
การคัดกรองเพ่ือคนหาเด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา หรือเด็กปฐมวัยท่ีไมมี
ผูดูแลหรือเด็กดอยโอกาสอยางทันทวงที รวมท้ังการใหความรูในการพัฒนาเด็กปฐมวัยแกครอบครัวเด็กปฐมวัย  
  6. กําหนดใหการรับเด็กปฐมวัยเพ่ือเขารับการพัฒนาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและสถานศึกษา
ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติโดยวิธีการสอบคัดเลือกจะกระทํามิได เวนแตเปนกรณีท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด และผูใดฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท  
   7. กําหนดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการและสํานักงานในปท่ีสามของ
วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของคณะกรรมการและ
สํานักงานโดยคณะกรรมการประเมินซ่ึงแตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี  
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3. เรื่อง รางพระราชบัญญัติการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้  
   1. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. .... ของกระทรวงยุติธรรม ท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ  
   สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
   1. กําหนดบทนิยาม “การไกลเกลี่ยขอพิพาท” หมายความวา การดําเนินการเพ่ือใหคูกรณีมี
โอกาสเจรจาตกลงกันระงับขอพิพาททางแพงและทางอาญาโดยสันติวิธีและปราศจากการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท 
ท้ังนี้ ไมรวมถึงการไกลเกลี่ยขอพิพาทท่ีดําเนินการในชั้นศาล และในชั้นการบังคับคดี   
   2. กําหนดใหการไกลเกลี่ยขอพิพาทตามรางพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบตอการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ท่ีดําเนินการอยูแลวโดยหนวยงานของรัฐและไมเปนการตองหามหนวยงานของรัฐท่ีดําเนินการไกลเกลี่ยอยูแลวจะ
ดําเนินการไกลเกลี่ยตามพระราชบัญญัตินี้ เชน การไกลเกลี่ยโดยอําเภอตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 การไกลเกลี่ยโดยสํานักงานอัยการสูงสุดตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการไกล
เกลี่ยและประนอมขอพิพาทคดีอาญาในชั้นพนักงานอัยการ พ.ศ. 2555  
   3. กําหนดหามมิใหผูไกลเกลี่ยกระทําการหรือจัดใหกระทําการใด ๆ ซ่ึงเปนการบังคับ ขูเข็ญ 
หลอกลวง หรือกระทําการโดยมิชอบดวยประการใด ๆ เพ่ือใหคูกรณีทําขอตกลงระงับขอพิพาท  
  4. กําหนดการไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงท่ีเก่ียวดวยสิทธิแหงสภาพบุคคล สิทธิในครอบครัว                 
หรือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย ไมสามารถกระทําการไกลเกลี่ยได สวนขอพิพาททางแพงท่ีสามารถไกลเกลี่ยไดมี                
4 ประการ ดังนี้ (1) ขอพิพาทเก่ียวกับท่ีดินซ่ึงมิใชขอพิพาทเก่ียวดวยกรรมสิทธิ์ (2) ขอพิพาทระหวางทายาท
เก่ียวกับทรัพยมรดก (3) ขอพิพาทอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา (4) ขอพิพาทอ่ืนนอกจาก (1) (2) และ                              
(3) ท่ีมีทุนทรัพยไมเกินหาลานบาท หรือไมเกินจํานวนท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา  
   5. กําหนดการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา โดยแยกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ (1) ความผิดอันยอม
ความได (2) ความผิดลหุโทษตามมาตรา 390 มาตรา 391 มาตรา 392 มาตรา 393 มาตรา 394 มาตรา 395 และ
มาตรา 397 แหงประมวลกฎหมายอาญา (3) ความผิดลหุโทษอ่ืนท่ีไมกระทบตอสวนรวมตามท่ีกําหนด ในพระราช
กฤษฎีกา ท้ังนี้ เม่ือคูกรณีทําขอตกลงระงับขอพิพาททางอาญากันแลว ใหถือวาสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับเฉพาะ
คูกรณีซ่ึงทําขอตกลงดังกลาว  
   6. กําหนดใหในการดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา หากคดีอยูระหวางการสอบสวนหรือ
พิจารณาคดีของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลแลว ใหหนวยงานซ่ึงดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทแจง
ใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แลวแตกรณี ทราบ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล 
อาจรอการสอบสวน การสั่งคดี การพิจารณาคดี หรือการพิพากษาคดี แลวแตกรณี ไวกอนจนกวาจะรูผลการ 
ไกลเกลี่ยขอพิพาท  
   7. กําหนดกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทภาคประชาชน โดยกําหนดใหกรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ ยธ. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนรวมตัวกันเปนศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทภาคประชาชน ซ่ึงขอพิพาทท่ี
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ศูนยไกลเกลี่ยฯ ดําเนินการได ประกอบดวย (1) ขอพิพาททางแพงท่ีมีทุนทรัพยไมเกินสองแสนบาทหรือไมเกิน
จํานวนท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา (2) ขอพิพาททางแพงอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา (3) ขอพิพาททาง
อาญาตามมาตรา 34   
   8. กําหนดบทกําหนดโทษผูไกลเกลี่ยผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
สําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในหนาท่ีไมวาการนั้นจะชอบหรือมิชอบ
ดวยหนาท่ี ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิ้นป หรือปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 
4. เรื่อง รางพระราชบัญญัติกระจายหนาท่ีและอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
   1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติกระจายหนาท่ีและอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน 
ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ   
   3. ใหยกเวนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2552 เก่ียวกับการจัดตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการการกระจายหนาท่ีและอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใหสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีเรงรัดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว แลวแจงผลการดําเนินการการจัดตั้งสํานักงาน
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือประกอบการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติตอไป   
   4. ใหสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับความเห็น
ของกระทรวงการคลัง สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
   สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
   1. กําหนดบทบาทของคณะกรรมการการกระจายหนาท่ีและอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ก.ก.ถ.) เพ่ิมมากข้ึนใหเปนองคกรบริหารและผลักดันการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน การกําหนดยุทธศาสตรการกระจายหนาท่ีและอํานาจฯ และนโยบายการกระจาย
หนาท่ีและอํานาจฯ รวมถึงเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในเรื่องตาง ๆ อาทิ มาตรการแนวทางการเสริมสราง
ประสิทธิภาพของการบูรณาการภารกิจฯ การจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจัดสรรเพ่ิมข้ึนใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เปนตน ตลอดจนมีหนาท่ีประสานกับสวนราชการตาง ๆ เพ่ือผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
จัดบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนแกประชาชนอยางสูงสุด  
   2. กําหนดใหมีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายหนาท่ีและอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เปนสวนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ยกระดับจากกองภายใต สปน.) โดยเปนสํานักงาน
เลขานุการของ ก.ก.ถ. และรับผิดชอบในงานเลขานุการและกิจการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการกระจายหนาท่ีและ
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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   3. กําหนดหลักการการกระจายหนาท่ีและอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาทิ การถาย
โอนภารกิจ การจัดสรรภาษีอากร และการถายโอนและพัฒนาบุคลากร รวมถึงการกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอาจจัดตั้งองคการมหาชนทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจทองถ่ินไดในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือประโยชนในการ
จัดบริการสาธารณะหรือขยายบริการสาธารณะอันเปนประโยชนของประชาชน โดยไดรับความเห็นชอบจากสภา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ ก.ก.ถ. และใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา  
  4. กําหนดหลักการในความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เอกชน เพ่ือดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินได  
  5. กําหนดกลไกและข้ันตอนการกระจายหนาท่ีและอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
กําหนดใหมียุทธศาสตรการกระจายหนาท่ีและอํานาจ และการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   6. กําหนดใหมีเปาหมายการจัดบริการสาธารณะและการติดตามประเมินผลองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือเปนหลักประกันการจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองไมต่ํากวามาตรฐาน
เดิมท่ีหนวยงานของรัฐเคยใหบริการแกประชาชน และกําหนดใหมีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนและ
ใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   7. กําหนดใหมีการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน โดยมีเปาหมายรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึนสอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน และการพิจารณารายไดใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีรายไดจากการจัดเก็บเองมากข้ึน  
   8. กําหนดบทเฉพาะกาลใหภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร รวมท้ังการจัดสรรสัดสวนภาษี
และอากรท่ีจดัสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชไดตอไป จนกวากฎหมายวาดวยรายไดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและกฎหมายท่ีเก่ียวของมีผลใชบังคับ  
 
5. เรื่อง รางพระราชบัญญัติสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (เพ่ือยกเลิกมาตรา 14 
และมาตรา 41)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย            
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว
สงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป และให
กระทรวงพาณิชยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการตอไป  
   รางพระราชบัญญัติสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เปนการยกเลิกมาตรา 14 และมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. 2537 
เพ่ือใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงเปนการคืนเสรีภาพแกผูสงสินคา
ทางเรือ ในการเขาเปนสมาชิกสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทยไดโดยความสมัครใจ  
 
6. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการทหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของ
ขาราชการทหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงกลาโหมรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. ไปประกอบการ
พิจารณาดวย  
   สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา  
  แกไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการทหาร พ.ศ. 2553 โดย
กําหนดสาขาวิชาชีพเฉพาะ เพ่ิมเติม จํานวน 6 สาขาวิชาชีพ คือ (1) สาขากายอุปกรณ (2) สาขาจิตวิทยาคลินิก  
(3) สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (4) สาขาสังคมสงเคราะห (5) สาขาเวชศาสตรการสื่อความหมาย และ  
(6) สาขากิจกรรมบําบัด  
 
7. เรื่อง รางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑของโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลม พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวัตถุดิบและ
คุณภาพผลิตภัณฑของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม พ.ศ. . . . . ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสง
คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา และใหกระทรวง
อุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชยไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
   สาระสําคัญของรางประกาศ  
  1. กําหนดหลักเกณฑการประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ํามันปาลมแบบหีบน้ํามันแยกโดยตองใช
ปาลมทะลายและปาลมลูกรวงท่ีเกิดจากการตัดปาลมและขนสงปาลมเปนวัตถุดิบเทานั้น และตองสกัดน้ํามันปาลม
ใหมีคุณภาพ โดยใชวัตถุดิบขางตน จํานวน 1,000 กิโลกรัม ตองสกัดน้ํามันไดไมนอยกวา 18 กิโลกรัม และกําหนด
หลักเกณฑการประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ํามันปาลมแบบหีบน้ํามันรวมโดยตองใชวัตถุดิบเปนผลปาลม จํานวน 
100 กิโลกรัม และตองสกัดน้ํามันไดไมนอยกวา 30 กิโลกรัม เพ่ือใหไดน้ํามันปาลมท่ีมีคุณภาพสูง  
   2. กําหนดขอยกเวนคุณภาพของน้ํามันปาลมท่ีสกัด กรณีเกิดภัยธรรมชาติ และภัยธรรมชาติ
ดังกลาวทําใหโรงงานสกัดน้ํามันปาลมสกัดน้ํามันไดคุณภาพต่ํากวาท่ีกําหนดไวในขอ 1.   
  3. กําหนดใหอํานาจผูวาราชการจังหวัดในทองท่ีท่ีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมตั้งอยูและประสบภัย
ธรรมชาติ ออกประกาศกําหนดคุณภาพของน้ํามันปาลมท่ีสกัดไดต่ํากวาหลักเกณฑท่ีกําหนดไวได โดยตองระบุ
ระยะเวลาการใชบังคับหลักเกณฑดังกลาวไวในประกาศดวย  
   4. กําหนดใหโรงงานประกอบกิจการสกัดน้ํามันปาลมแบบหีบน้ํามันแยก และหีบน้ํามันรวมท่ี
ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการกอนวันท่ีรางประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ ตองดําเนินการใหเปนไปตามประกาศนี้
ภายใน 180 วันนับแตวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 
8. เรื่อง รางพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้  
  1. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. …. ของกระทรวงกลาโหม ท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป  
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   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองซ่ึงตองออกตามรางพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงกลาโหม
เสนอ  
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. …. ของกระทรวงกลาโหม            
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว เปนการจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ มีฐานะ
เปนนิติบุคคล โดยเปนการขยายขอบเขตการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) 
ท้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือการวิจัย พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีปองกันประเทศ บูรณาการความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและเอกชน สงเสริมใหเกิดการขยายตัวในภาคธุรกิจ เพ่ือใหเกิดอุตสาหกรรมปองกันประเทศข้ึนในประเทศ
ไทย เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในดานการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ  
 
9. เรื่อง รางพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหเสนอ
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป  
   สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  1. แกไขบทนิยาม “ทําไม” หมายความวา ตัด ฟน กาน โคน ลิด เลื่อย ผา ถาก ทอน ขุด ชักลาก
ไมในปา หรือนําไมออกจากปาดวยประการใด ๆ เพ่ือใหกระชับและชัดเจนยิ่งข้ึน  
   2. กําหนดใหไมทุกชนิดท่ีข้ึนในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน
และเพ่ิมเติมใหไมในท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตใหทําประโยชนตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไมเปนไมหวงหาม เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 18 กันยายน 2561 
สวนไมในปาชนิดใดจะกําหนดใหเปนไมหวงหามประเภทใดนั้น ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  
   3. ยกเลิกการกําหนดยกเวนคาภาคหลวงสําหรับการทําไมในท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดิน หรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชนตามประมวลกฎหมายท่ีดินของตนได     
  4. กําหนดเพ่ิมกระบวนการในการรับรองไมเพ่ือใชเปนหลักฐานยืนยันแหลงท่ีมาของไม โดยใช
วิธีการแจงเพ่ือขอออกหนังสือรับรองไมและกําหนดใหเปนภาคสมัครใจ  
  5. กําหนดบทเฉพาะกาลใหไม 18 ชนิดท่ีข้ึนในปาใหยังคงเปนไมหวงหาม  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
10. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําโครงการท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ (โครงการบานเคหะกตัญู คลองหลวง 1)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้  
   1. อนุมัติการจัดทําโครงการท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ (โครงการบานเคหะกตัญู คลองหลวง 1) 
จํานวน 1 โครงการ รวม 192 หนวย วงเงินลงทุนรวม 417.139 ลานบาท ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย (พม.) เสนอ ท้ังนี้ งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการในสวนของการจัดหาและการคํ้า
ประกันเงินกูภายในประเทศ ใหเปนไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (กค.)  
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   2. ให พม. รับความเห็นของ กค. (หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0818.2/7852 ลงวันท่ี 18 
พฤษภาคม 2561) กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข สํานัก
งบประมาณ (หนังสือสํานักงบประมาณ ท่ี นร 0723/14509 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2561) และคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (หนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ดวนมาก ท่ี นร 1101/3629 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2561) ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
    ท้ังนี้ โครงการท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ (โครงการเคหะกตัญู คลองหลวง 1) มีสาระสําคัญ
โดยสรุป ดังนี้  
  พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ : ท่ีดินของการเคหะแหงชาติ ในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 39.59 ไร  
  จํานวนหนวย : 192 หนวย  
  รูปแบบโครงการ : บานแฝดชั้นเดียว ขนาด 38 ตารางวา จํานวน 36 หนวย, บานแฝด 2 ชั้น 
ขนาด 39 ตารางวา จํานวน 68 หนวย, บานแฝด 2 ชั้น ขนาด 42 ตารางวา จํานวน 48 หนวย  
   ราคาขายเบ้ืองตน : 2.330 – 3.210 ลานบาท  
   วงเงินลงทุนรวม 417.139 ลานบาท  
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ : เริ่มดําเนินการกอสรางในป 2561 และจะแลวเสร็จในป 2563  
 
11. เรื่อง การเช่ือมโยงขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองดวยระบบ
คอมพิวเตอร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้  
   1. อนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สํานักงาน กกต.)  เสนอใหผูอํานวยการ
ทะเบียนกลางยินยอมใหสํานักงาน กกต. เชื่อมโยงขอมูลในทะเบียนอ่ืน (ภาพใบหนา) นอกจากทะเบียนตามมาตรา 
15 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ซ่ึงเปน
ขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญอยางยิ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ตามบทบาทหนาท่ีของสํานักงาน กกต. 
และเปนการดําเนินการเพ่ือประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงในราชอาณาจักร ท้ังนี้ จะไม
นําขอมูลไปใชประโยชนในทางธุรกิจหรือนอกเหนือภารกิจ/วัตถุประสงคท่ีรองขอ โดยใหสํานักงาน กกต. รับ
ความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
   2. ใหสํานักงาน กกต. รวมกับกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
รวมกันพิจารณาแนวทางการกําหนดมาตรการคุมครองและรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลภาพใบหนา
บุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง รวมท้ังระบบการตรวจสอบหรือการปองกันการนําขอมูล
ดังกลาวไปใชนอกเหนือภารกิจหรือการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลใหชัดเจนดวย  
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  สํานักงาน กกต. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหผูอํานวยการทะเบียนกลาง กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ยินยอมใหสํานักงาน กกต. เชื่อมโยงขอมูลท่ีปรากฏในทะเบียนอ่ืน (ภาพใบหนาจาก
บัตรประจําตัวประชาชน) ซ่ึงเปนขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญอยางยิ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ตาม
บทบาทหนาท่ีของสํานักงาน กกต. เพ่ือใชตรวจสอบและยืนยันความมีตัวตนของบุคคลท่ีเก่ียวของในการกระทํา
ความผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือประกอบการพิจารณาสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง หรือยื่นคํารองตอศาลเพ่ือสั่ง
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เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย โดยจะไมนําขอมูลไปใชประโยชนในทางธุรกิจหรือนอกเหนือภารกิจ/วัตถุประสงคท่ีรองขอ ซ่ึง
ในปจจุบันสํานักงาน กกต. ไดจัดทําบันทึกขอตกลงวาดวยการใชประโยชนดานขอมูลบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียน
กลางในราชการระหวางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดแก ขอมูลท่ีปรากฏภายในทะเบียนบาน ทะเบียน
คนเกิด ทะเบียนคนตาย หรือทะเบียนประวัติสําหรับคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย แตไมรวมถึงขอมูลภาพใบหนาบุคคล 
ท้ังนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดเห็นชอบใหสํานักงาน กกต. เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรเพ่ือใช
ขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองแลว  
 
12. เรื่อง  รางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วาดวยการกําหนดอัตราคาโดยสาร  
วิธีการจัดเก็บคาโดยสาร และการกําหนดประเภทบุคคลท่ีไดรับการยกเวนไมตองชําระคาโดยสารรถไฟฟา 
โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วาดวยการ
กําหนดอัตราคาโดยสาร  วิธีการจัดเก็บคาโดยสาร และการกําหนดประเภทบุคคลท่ีไดรับการยกเวนไมตองชําระ             
คาโดยสารรถไฟฟา โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน พ.ศ. .... (กําหนดใหอัตราคาโดยสารรถไฟฟาสําหรับโครงการ
รถไฟฟาสายสีน้ําเงิน  ราคาเริ่มตน 16 บาท ราคาสูงสุด 42 บาท) ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให
ดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงคมนาคมเรงรัดการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 1 มีนาคม 2559 
แลวรายงานผลการพิจารณาใหคณะรัฐมนตรีทราบตอไปดวย    
 ท้ังนี้   การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยไดดําเนินการเจรจากับคูสัญญาตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2561 แลว โดยบริษัท  ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ยินดีท่ีจะ
คงอัตราคาโดยสารเดิมในโครงการรถไฟฟา จนถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงในการคงอัตราคาโดยสารตลอด
ระยะเวลาดังกลาว เปนการสนับสนุนในรูปแบบของ Promotion แกผูโดยสาร  โดยไมตองใหรัฐบาลชดเชยแต
ประการใด  และจะใชอัตราคาโดยสารใหมซ่ึงมีอัตราราคาเริ่มตนท่ี 16 บาท ราคาสูงสุด  42 บาท เทากับอัตราคา
โดยสารท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน ยกเวนสถานีท่ี 5 สถานีท่ี 8 และสถานีท่ี 11 จะมีอัตราคาโดยสารเพ่ิมข้ึนจาก
ปจจุบันสถานีละ 1 บาท ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 เปนตนไป โดยจะตองมีการประกาศตอสาธารณะกอนใช
บังคับเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน (กอนวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561) ซ่ึงคณะกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทยไดเห็นชอบกับอัตราคาโดยสารรถไฟฟาใหมดวยแลว 
 สาระสําคัญของรางขอบังคับ 

1. ใหขอบังคับนี้มีผลใชบังคับเม่ือพนกําหนด 30 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป  

2. ใหยกเลิกขอบังคับ รฟม. วาดวยการกําหนดอัตราคาโดยสาร วิธีการจัดเก็บคาโดยสาร และ 
การกําหนดประเภทบุคคลท่ีไดรับการยกเวนไมตองชําระคาโดยสาร สําหรับโครงการรถไฟฟามหานคร  สายเฉลิม
รัชมงคล  พ.ศ. 2559 

3. กําหนดรายละเอียดแนวเสนทางโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงินใหสอดคลองกับปจจุบัน  ดังนี้  
3.1 โครงการรถไฟฟามหานคร  สายเฉลิมรัชมงคล  (สายสีน้ําเงิน) เริ่มจากสถานีรถไฟฟาหัว 

ลําโพง  ผานสถานีรถไฟฟาศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์จนถึงสถานีรถไฟฟาบางซ่ือ  
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3.2 โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงินสวนตอขยาย แบงเปน 2 ชวง ชวงแรกเริ่มตั้งแตสถานี 
รถไฟฟาบางซ่ือ ถึงสถานีรถไฟฟาทาพระ  และชวงท่ีสองเริ่มตั้งแตสถานีรถไฟฟาหัวลําโพง ถึงสถานีรถไฟฟาหลัก
สอง  

4. กําหนดอัตราคาโดยสารรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ดังนี้  
จํานวนสถานีรถไฟฟาท่ี
เดินทาง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ข้ึนไป 

อัตราคาโดยสาร (บาท)  16 19 21 23 26 
เพ่ิม 
1 

บาท) 

28 30 33 
เพ่ิม 
1 

บาท) 

35 37 40 
เพ่ิม 
1 

บาท) 

42 

5. กําหนดประเภทบุคคลท่ีไดลดหยอนคาโดยสารและไดรับการยกเวนไมตองชําระคาโดยสาร  
6. กําหนดใหคณะกรรมการ รฟม. มีอํานาจออกประกาศลดอัตราคาโดยสารรถไฟฟาไดเปนครั้ง 

คราวเพ่ือสงเสริมการใชบริการรถไฟฟา หรือเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล หรือกรณีท่ีมีความจําเปน
อยางยิ่ง 
 
13. เรื่อง  ขออนุมัติการประกันภัยขาวโพดเล้ียงสัตวและทบทวนการชดเชยดอกเบ้ียใหกับธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ ดังนี้  
 1. อนุมัติการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ตามโครงการสานพลังประชารัฐ เพ่ือสนับสนุนการปลูก
ขาวโพดหลังฤดูทํานา อัตราเบี้ยประกันภัยไรละ 65 บาท (รวมอากรแสตมปและภาษีมูลคาเพ่ิม) พ้ืนท่ีเปาหมาย 2 
ลานไร ใน 33 จังหวัด ครอบคลุมเกษตรกรผูเอาประกันภัยประมาณ 150,000 ราย รวมวงเงินไมเกิน 130 ลานบาท 
จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน ใหกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  (ธ.ก.ส.) โดยให ธ.ก.ส. ดําเนินการ ดังนี้  
  1.1 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการอุดหนุนเบี้ยประกันภัยจาก
สํานักงบประมาณ (สงป.) ตามข้ันตอนตอไป  
  1.2 เปนตัวกลางระหวางเกษตรกรผูขอเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัยตามโครงการ
สานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา ปการผลิต 2561/62  
 2. ทบทวนการชดเชยอัตราดอกเบี้ยใหกับ ธ.ก.ส. ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุน
การปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา  ในประเด็นดอกเบี้ยสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวจากรอยละ 
3.01 ตอป ระยะเวลา 6 เดือน เปนอัตราดอกเบี้ย รอยละ 4 ตอป เกษตรกรผูกูรับภาระรอยละ 0.01 ตอป รัฐบาล
ชดเชยรอยละ 3.99 ตอป  ระยะเวลา 6 เดือน  วงเงินงบประมาณ  79.8 ลานบาท ซ่ึงมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 25 
กันยายน 2561 อนุมัติใหแลว จํานวน 60 ลานบาท โดยอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม จํานวน 19.8 ลานบาท 
จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน ใหกับ ธ.ก.ส.   
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 3. มอบหมายใหคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูก
ขาวโพดหลังฤดูทํานาระดับอําเภอ ทําหนาท่ีตรวจสอบเกษตรกรท่ีไดรับความเสียหายแตมิไดอยูในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการ
ประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. 2556 และใหคณะกรรมการดังกลาวดําเนินการรับรอง
ความเสียหายของเกษตรกรท่ีไมไดอยูในเขตการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
และจัดสงขอมูลให ธ.ก.ส. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพ่ือพิจารณาดําเนินการชวยเหลือตอไป 
 สาระสําคัญของเรื่อง  
 กษ. รายงานวา  
 ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว (นบขพ.) ครั้งท่ี 
4/2561 เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2561 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการการสนับสนุนเบี้ยประกันภัยใหแกเกษตรกรผูเขารวม
โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา โดยมีรายละเอียดโครงการสรุปไดดังนี้  
 

หัวขอ รายละเอียด 
1. วัตถุประสงค เพ่ือใชระบบประกันภัยในการดูแลความเสี่ยงภัยธรรมชาติ รูปแบบเดียวกับ

โครงการประกันภัยขาวนาป และคุมครองตนทุนการผลิตของเกษตรกร
ผูเขารวมโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํา
นา  

2. พ้ืนท่ีเปาหมาย 2 ลานไร ใน 33 จังหวัด (ภาคเหนือ จํานวน 15 จังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
จํานวน 15 จังหวัด ภาคกลาง จํานวน 2 จังหวัด และภาคตะวันออก  
จํานวน 1 จังหวัด) ครอบคลุมเกษตรกรผูเอาประกันภัยประมาณ 150,000 
ราย 
 
  

3. เง่ือนไขการรับประกันภัย 3.1 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตาราง
กรมธรรมประกันภัย และ/หรอืในใบรับรองการประกันภัยนี้ ท้ังนี้ จะตองเปน
เกษตรกรท่ีอยูในพ้ืนท่ีสงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังฤดูทํานาตาม
โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา
เทานั้น และท่ีไดข้ึนทะเบียนผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวตามขอมูลทะเบียน
เกษตรกร (ทบก.) ป 2561/62 กับกรมสงเสริมการเกษตร  
3.2 รูปแบบการเอาประกันภัย คือ เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสานพลัง
ประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา โดย ธ.ก.ส. เปนผูถือ
กรมธรรมประกันภัย  
3.3 อัตราเบ้ียประกันภัย จํานวน 65 บาท/ไร (รวมอากรแสตมปและ
ภาษีมูลคาเพ่ิม)  
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4. วงเงินคุมครอง 4.1 หมวดความคุมครองท่ี 1 ไดรับวงเงินคุมครอง จํานวน 1,500 บาท/ไร 
จากความเสียหายจากน้ําทวมหรือฝนตกหนัก ภัยแลง ฝนแลง หรือฝนท้ิงชวง 
ลมพายุหรือพายไตฝุน  ภัยอากาศหนาวหรือน้ําคางแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม หรือ
ภัยจากชางปา ซ่ึงภัยดังกลาวผูวาราชการจังหวัดไดมีการประกาศเปนเขตให
ความชวยเหลือ           ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในระยะเวลาเอา
ประกันภัย  
4.2 หมวดความคุมครองท่ี 2 ไดรับวงเงินคุมครอง จํานวน 750 บาท/ไร จาก
ความเสียหายจากศัตรูพืชหรือโรคพืชระบาด  ซ่ึงภัยดังกลาวผูวาราชการ
จังหวัดไดมีการประกาศเปนเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินในระยะเวลาเอาประกันภัย  

5 .  ก า ร อุ ด ห นุ น ค า เ บ้ี ย
ประกันภัยของรัฐบาล 

รัฐบาลจะอุดหนุนคาเบ้ียประกันภัยใหแกผู เอาประกันภัยท่ีเขารวม
โครงการฯ ทุกราย ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 2 ลานไร งบประมาณรวม 130 ลาน
บาท  

6. ระยะเวลาเอาประกันภัย ตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบการประกันภัยขาวโพดเลี้ยง
สัตวตามโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํา
นา  
ถึงวันสุดทายท่ีตนขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62 ยังคงยืนตนอยูใน 
แปลงเพาะปลูกกอนการเก็บเก่ียว (วันเพาะปลูกไมเกินวันท่ี 15 มกราคม 
2562)  

7. การจายคาสินไหมทดแทน ผูรับประกันภัยจะพิจารณาจายสินไหมทดแทนจากแบบรายงานขอมูล 
ความเสียหายจริงเพ่ือรับคาสินไหมทดแทน (กษ 02 เพ่ือการประกันภัย
ขาวโพดเลี้ยงสัตว) ท่ีไดรับการรับรองจากคณะกรรมการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ อําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) กับทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ป 
2561/62  
กับกรมสงเสริมการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตางประเทศ 
14.  เรื่อง  การประชุมใหญผูแทนผูมีอํานาจเต็ม ป ค.ศ. 2018 ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบเอกสารทาทีของประเทศไทยในการเขารวมการประชุมใหญผูแทนผูมีอํานาจเต็ม               
ป ค.ศ. 2018 ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) 
รวมถึงรางขอสงวนตอกรรมสารสุดทายซ่ึงไดแกไขตามท่ีกระทรวงการตางประเทศ (กต.) ไดใหความเห็น และ
มอบหมายใหหัวหนาคณะผูแทนไทยหรือผูแทนไทยท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาคณะพิจารณาใชดุลยพินิจ                
ตามสถานการณตามความเหมาะสมในเรื่องท่ีจะเปนประโยชนตอไป (จะมีการประชุม ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับ              
เอมิเรตส ระหวางวันท่ี 29 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2561) 
  2. มอบอํานาจใหแกหัวหนาคณะและรองหัวหนาคณะผูแทนไทยในการอภิปราย ลงมติ และ              
ลงนามในกรรมสารสุดทายของการประชุมใหญผูแทนผูมีอํานาจเต็มป ค.ศ. 2018 ของ ITU 
  3. มอบหมายให กต. ออกหนังสือแตงต้ังผูแทน (Credentials) โดยมอบอํานาจตามขอ 2                 
ใหแกหัวหนาคณะและรองหัวหนาคณะผูแทนไทย 
  สาระสําคัญของเรื่อง ดศ. แจงวา สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) ไดเชิญประเทศ
สมาชิกพิจารณาแตงตั้ งคณะผูแทนเ พ่ือเขารวมการประชุมใหญผู แทนผู มี อํานาจเต็ม ป  ค.ศ.  2018 
(Plenipotentiary Conference 2018 : PP-18)  ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ระหวางวันท่ี 29 ตุลาคม - 
16 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงการประชุมดังกลาวจะจัดข้ึนทุก 4 ป มีคณะผูแทนจากประเทศสมาชิก 193 ประเทศเขา
รวม โดยการเขารวมการประชุม PP-18 นี้ จะเปนโอกาสในการแสดงบทบาทการมีสวนรวมของประเทศไทยในเวที
ระหวางประเทศ ในฐานะท่ีประเทศไทยเปนสมาชิก ITU ตั้งแตป พ.ศ. 2426 เปนท่ีตั้งสํานักงานภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟกของ ITU ตั้งแตป              พ.ศ. 2535 และไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงสมาชิกสภาบริหารของ ITU 
ตอเนื่องถึง 9 สมัย อีกท้ังท่ีผานมาไดแสดงบทบาทในเวทีการประชุมตาง ๆ และไดรับคัดเลือกใหเปนเจาภาพจัด
กิจกรรมระดับนานาชาติของ ITU หลายครั้ง 
  ท้ังนี้  ในการประชุม PP- 18 จะมีการเลือกต้ังตําแหนงผูบริหารของ ITU สําหรับวาระป                  
ค.ศ. 2018 – 2022 ซ่ึงถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ี ITU ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องเปนประจําทุก ๆ 4 ป โดย
ประเทศไทยก็ไดเสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งในตําแหนงสมาชิกสภาบริหารในสวนของภูมิภาคเอเชียและออสตราเล
เซีย (ภูมิภาค อี) และไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาวอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2516 รวม 9 สมัย สําหรับ
ในครั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2560 อนุมัติใหประเทศไทยสมัครรับเลือกตั้งในตําแหนง
ดังกลาวอีก 1 สมัย โดยให กต. ดําเนินการขอคะแนนเสียง/แลกเสียงสนับสนุนจากประเทศตาง ๆ เพ่ือใหประเทศ
ไทยไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาวอีก 1 สมัย ซ่ึงจะทําใหประเทศไทยไดมีสวนรวมในการบริหารงาน
ของ ITU รวมท้ังการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา และวางแผนดานโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร อันจะเอ้ือประโยชนใหแกประเทศไทยในการเปนศูนยกลางดานโทรคมนาคมของภูมิภาคดวยบทบาทท่ี
แข็งขันของประเทศไทยในเรื่องการพัฒนาดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดรับการยอมรับจากนานา
ประเทศตอไป 
 
15.  เรื่อง  รางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและเทคโนโลยี
ดิจิทัลระหวางกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารแหงสาธารณรัฐรวันดา 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ 
ดังนี้ 
  1. เห็นชอบและอนุมัติใหมีการลงนามในรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลระหวางกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงราชอาณาจักร
ไทยกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงสาธารณรัฐรวันดา ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีความจําเปนตอง
ปรับปรุงถอยคําท่ีมิใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไว ให ดศ. 
ดําเนินการไดโดยใหเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการ
ปรับเปลี่ยนดังกลาว 
  2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือผูท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายใหเปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจฉบับดังกลาว 
[โดยจะมีการลงนามในการประชุมใหญผูแทนผูมีอํานาจเต็มป ค.ศ. 2018 (Plenipotentiary Conference 2018 : 
PP - 18) ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ระหวางวันท่ี 31 ตุลาคม – 
2 พฤศจิกายน 2561]  
  สาระสําคัญของรางบันทึกความเขาใจฯ เปนการพัฒนาดานโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) และเทคโนโลยีดิจิทัลของสองประเทศ เชน พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรม ICT และ
เทคโนโลยีดิจิทัล สงเสริมความรวมมือดานโครงสรางพ้ืนฐานบรอดแบรนดและพัฒนาการบริการ สงเสริมนวัตกรรม
ดิจิทัลและระบบนิเวศดิจิทัล เปนตน  
  ท้ังนี้ การลงนามในบันทึกความเขาใจฉบับนี้เปนประโยชนตอประเทศไทยในการขยายความ
รวมมือดานการลงทุน พัฒนาดานเทคนิค ขยายตลาด และพัฒนาบุคลากรดานการสื่อสารโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลตอไปในอนาคต  
 
16. เรื่อง ทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ํา สมัยท่ี 13 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(ทส.) เสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ํา สมัยท่ี 13 
  2. รับทราบองคประกอบคณะผูแทนไทยในการเดินทางเขารวมประชุมฯ  
  ท้ังนี้  ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางทาทีไทยฯ เพ่ิมเติมจากท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
อนุมัติหรือใหความเห็นชอบไปแลว หากการปรับเปลี่ยนดังกลาวไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหรือ                 
ใหความเห็นชอบไว  ใหสามารถดําเนินการได  โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังชี้แจงเหตุผล
และประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว 
   
 

สาระสําคัญของเรื่อง 
 1. รางทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ําสมัยท่ี 13 ระหวางวันท่ี 

21-29 ตุลาคม 2561 ณ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส มีสาระสําคัญ เชน (1) ฝายไทยจะสนับสนุนและ             
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ใหความรวมมือในการดําเนินการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนพ้ืนท่ีชุมน้ําอยางชาญฉลาดรวมกับประชาคมโลก                  
(2) ฝายไทยขอใหภาคีอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ําขับเคลื่อนการดําเนินงานการใหความรูและการมีสวนรวม                   
ของประชาชนในการอนุรักษและใชประโยชนจากพ้ืนท่ีชุมน้ําไปสูการปฏิบัติ โดยอาศัยกลไกความริเริ่มระดับ
ภูมิภาคท่ีมีอยู และ (3) ฝายไทยเห็นควรสนับสนุนใหมีการใชเครื่องมือ Rapid assessment of wetland 
ecosystem service (RAWES)  ซ่ึงเปนเครื่องมือสําหรับการประเมินการใหบริการทางนิเวศของระบบนิเวศพ้ืนท่ี
ชุมน้ําโดยความสมัครใจ เปนตน ท้ังนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในการประชุมครั้งท่ี 5/2561 เม่ือวันท่ี 3 
ตุลาคม 2561 ไดมีมติเห็นชอบรางทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ํา สมัยท่ี 13 
ดังกลาวแลว 
  2. องคประกอบคณะผูแทนไทยในการเดินทางเขารวมประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ี              
ชุมน้ํา สมัยท่ี 13 ประกอบดวย  
  1) หนวยงานภายใน ทส. จํานวน 5 หนวยงาน ไดแก (1) กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุ
พืช (2) กรมปาไม (3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (4) กรมทรัพยากรน้ํา และ (5) สํานักงานนโยบายและ                   
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  
  2) หนวยงานภายนอก ทส. จํานวน 1 หนวยงาน คือ กรมองคการระหวางประเทศ 
  ท้ังนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอนุมัติองคประกอบคณะ
ผูแทนไทยขางตนแลว และมอบหมายใหเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทยในการเดินทางเขารวมประชุมดังกลาว 
 
17. เรื่อง  ขอความเห็นชอบรางถอยแถลงรวมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานสตรี ครั้งท่ี 3 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางถอยแถลงรวมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานสตรี ครั้งท่ี 3  
ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) เสนอ  
  ท้ังนี้ หากมีความจําเปนตองแกไขรางเอกสารท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของ
ประเทศไทย ให พม. ดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
  สาระสําคัญของรางแถลงการณรวมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานสตรี ครั้งท่ี 3 
ภายใตหัวขอหลัก “การคุมครองทางสังคมเพ่ือสตรีและเด็กหญิง เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนอาเซียน 2025” สรุปไดดังนี้ 
  1. สงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ และการเสริมสรางศักยภาพของสตรีและเด็กหญิงใน
ภูมิภาคอาเซียน ตามท่ีระบุในวิสัยทัศนอาเซียน 2025, แผนงานประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2025, 
ปฏิญญาผูนําอาเซียนวาดวยการดําเนินงานตามวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน 2025, ปฏิญญาวาดวยการขจัดความ
รุนแรงตอสตรีและขจัดความรุนแรงตอเด็กในภูมิภาคอาเซียน 2013 และปฏิญญาผูนําอาเซียนวาดวยการ
ดําเนินงานตามวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน 2025 และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยคํานึงถึงมิติหญิงชาย 2017  
   
 

2. ยกยอง กระบวนการในการแปลงแผนสูการปฏิบัติ ของแผนปฏิบัติการภูมิภาควาดวยการขจัด 
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ความรุนแรงตอสตรี (RPA EVAW) และแผนปฏิบัติการภูมิภาควาดวยการขจัดความรุนแรงตอเด็ก และความ
พยายามตอเนื่องในการบูรณาการประเด็นการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศเขาสูเสาหลักท้ังสามเสาของ
อาเซียน 
  3. ตระหนักถึงการบรรลุความเสมอภาคระหวางเพศและการเสริมสรางศักยภาพของสตรีและ
เด็กหญิง มาตรการในการคุมครองทางสังคม มีความสําคัญ เพ่ือสรางสิ่งแวดลอมท่ีสงเสริมใหสตรีและเด็กหญิงมี
สิทธิเสรีภาพ ตระหนักถึงศักยภาพของตน เลือกเสนทางชีวิต และสามารถยืนหยัดและยืดหยุนทามกลางความเสี่ยง
และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
  4. ยอมรับ การสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศท้ังหลักการ กระบวนการและการปฏิบัติดวย
การขามภาคสวน ซ่ึงตองมีความพยายามรวมกันในประเด็นตาง ๆ  ของการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดแก การคุมครอง
ทางสังคม การศึกษา การขจัดความยากจน การเสริมพลังทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  5. สนับสนุน รัฐสมาชิก เพ่ือรวมมือกันเพ่ือเรงใหเกิดความกาวหนาและประโยชนในการสงเสริม
ความเสมอภาคระหวางเพศ และการบูรณาการมิติหญิงชายในสามเสาหลักของอาเซียน ซ่ึงมีประชาชนเปน
ศูนยกลาง และประชาชนมีสวนรวมในอาเซียน 
  6. สงเสริม การนําประเด็นหญิงชายเขาไปในทุกภาคสวนของการพัฒนาอยางยั่งยืน การมีสวน
รวมและความตองการของสตรีและเด็กหญิงในการออกแบบและดําเนินการดานนโยบายและโครงการตาง ๆ  ท่ี
สงผลกระทบตอชีวิตและการดํารงชีวิตของสตรีและเด็กหญิง 
  7. กระตุน รัฐสมาชิก และสามเสาหลักใหผนึกกําลังและสรางหุนสวนความรวมมือเชิงยุทธศาสตร
ระหวางรัฐสมาชิกและหุนสวนภายนอกเพ่ือยุติการเลือกปฏิบัติตอสตรีและเด็กหญิงทุกรูปแบบ 
  8. สนับสนุนอยางแข็งขัน ตอการมีสวนรวมของผูชายและเด็กชายในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ในการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศและกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในพฤติกรรมและบรรทัดฐาน
ทางเพศ ซ่ึงเปนขอกําหนดเบื้องตนของการปฏิรูปโครงสรางเพ่ือความเสมอภาค 
  9. ใหขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ACW 2016 – 2020 และรับประกันวาการมี
สวนรวมและความหลากหลายของสตรีและเด็กหญิงของอาเซียนไดรับการบรรจุในแผนปฏิบัติการ ACW 2021 – 
2025 ฉบับตอไป 
  10. สรางความเขมแข็งใหกับพันธสัญญา เพ่ือย้ําถึงความไมเทาเทียมระหวางเพศการบูรณาการ
ความเสมอภาคระหวางเพศในความม่ันคงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม และตระหนักถึงวิสัยทัศน
ประชาคมอาเซียน 2025 และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  โดยการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานสตรี ครั้งท่ี 3 (The 3rd ASEAN Ministerial Meeting 
on Women) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหวางวันท่ี 24 – 25 ตุลาคม 2561 จะมีการรับรอง
รางถอยแถลงรวมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานสตรี ครั้งท่ี 3 ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 
   
 
18.  เรื่อง ขอความเห็นชอบตอรางปฏิญญาแหงอัสตานาในการประชุมระดับโลกดานการสาธารณสุขมูลฐาน
สําหรับการประชุม Second International Conference on Primary Health Care Towards 
Universal Health Coverage and the Sustainable Development Goals 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางปฏิญญาแหงอัสตานาของการประชุมระดับโลกดานการ
สาธารณสุขมูลฐาน ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ โดยหากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางปฏิญญาฯ 
ฉบับดังกลาว ท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ให สธ. สามารถ
ดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพรอมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับ
จากการปรับเปลี่ยนดังกลาว และเห็นชอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข หรือผูท่ีไดรับมอบหมายรวม
รับรองรางปฏิญญาฯ ฉบับดังกลาว 
  สาระสําคัญของรางปฏิญญาแหงอัสตานาในการประชุมระดับโลกดานการสาธารณสุขมูลฐาน
ฉบับดังกลาวเปนการแสดงเจตนารมณในพันธสัญญาปฏิญญาอัลมา อตา (Alma-Ata) ซ่ึงไดมีการจัดทําข้ึนมา
ตั้งแตป พ.ศ. 2521 และเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ในป พ.ศ. 2573 โดยสรุป ดังนี้ 
  1. ภาครัฐและภาคสังคม จะตองใหความสําคัญในการสงเสริม และคุมครองสุขภาพและสุขภาวะ
ของประชาชนใหดีข้ึนท้ังในระดับประเทศและระดับบุคคลตลอดจนระบบสุขภาพท่ีเขมแข็ง 
  2. การสาธารณสุขมูลฐานและการบริการดานสุขภาพ จะตองมีคุณภาพสูง มีความปลอดภัย มี
ความครอบคลุม มีการบูรณาการ สามารถเขาถึงบริการไดงาย และราคาเหมาะสมสําหรับประชาชนทุกคน พรอม
ดวยการบริการโดยบุคลากรทางการแพทยท่ีผานการฝกอบรมท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะความชํานาญ มีความ
กระตือรือรน 
  3. ชาวบานและชุมชนจะตองมีพลังและรวมกันในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองใหดีและเปน
ผูนําดานสุขภาพรอบดาน 
  4. ผูมีสวนรวมทุกภาคสวนและผูมีสวนไดสวนเสีย จะตองประกาศตนในการเขารวมสงเสริม
สนับสนนุการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพท้ังตอนโยบายสุขภาพระดับชาติ ตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แผนการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
  ท้ังนี้ รางปฏิญญาฯ ไดแสดงเจตนารมณและความมุงม่ันในการเคารพ ปกปอง และสงเสริมสิทธิ
ข้ันพ้ืนฐานของมนุษยทุกคน การเสริมสรางความเขมแข็งดานสาธารณสุขมูลฐาน การจัดบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ 
ปลอดภัย ราคาเหมาะสม และใหทุกคนสามารถเขาถึงบริการ การมีสวนรวมจากทุกฝายในสังคมเพ่ือสรางเสริม
สุขภาพของคน การสรางความยั่งยืนดานสาธารณสุขมูลฐานแกประชาชน การเสริมสรางพลังอํานาจของชาวบาน
และชุมชนผานการมีสวนรวมของนโยบายดานสุขภาพของภาครัฐ ตลอดจนการผลักดันใหผูมีสวนไดสวนเสีย
สนับสนุนนโยบายของชาติในการสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนทางดานสาธารณสุขมูลฐาน โดยภายหลังจากท่ี
ปฏิญญาฉบับนี้ไดรับการรับรองรวมกันจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของจะไดนําไปสูการปฏิบัติจริงในทันทีเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาท่ียังยืนของการมีสุขภาพและสุขภาวะท่ีดีของทุกคน 
  โดยท่ีรางปฏิญญาแหงอัสตานาในการประชุมระดับโลกดานการสาธารณสุขมูลฐานจะมีการ
รับรองในการประชุม Second International Conference on Primary Health Care Towards Universal 
Health Coverage and the Sustainable Development Goals ระหวางวันท่ี 25 – 26 ตุลาคม 2561 ณ 
กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน  
19. เรื่อง  รางถอยแถลงรวมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งท่ี 36 และการประชุมอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังนี้  
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  1. เห็นชอบรางถอยแถลงรวมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน ครั้งท่ี 36 รางถอย
แถลงรวมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน+3 (จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต) ครั้งท่ี 15 และรางถอยแถลง
รวมของการประชุมสุดยอดรัฐมนตรีพลังงานเอเชียตะวันออก ครั้งท่ี 12  
  2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน (หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน) เปนผูใหการรับรองในรางถอยแถลงรวมฯ นี้ รวมกับรัฐมนตรีพลังงานของกลุมประเทศสมาชิก
ดังกลาวได 
  3. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางถอยแถลงรวมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดาน
พลังงาน ครั้งท่ี 36 และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวของ ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญหรือกระทบตอผลประโยชนของ
ประเทศไทยและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ให พน. และคณะผูแทนไทยท่ีเขารวมการ
ประชุมดังกลาวสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
  สาระสําคัญของรางถอยแถลงรวมฯ 
  1. รางถอยแถลงรวมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน ครั้งท่ี 36 เปนถอยแถลง
รวมสรุปผลการประชุม ซ่ึงประกอบดวยสาระหลัก คือ การดําเนินงานและความสําเร็จของประเทศสมาชิกอาเซียน
เพ่ือการบรรลุเปาหมายตามแผน APAEC พ.ศ. 2559 – 2568 ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2559 – 2563 ซ่ึงใหความสําคัญใน
การลดความเขมขนของการใชพลังงานในอาเซียน และการเพ่ิมสัดสวนพลังงานหมุนเวียนในภาพรวมการใช
พลังงาน รวมถึงการขยายโครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงานใหครอบคลุมกวางขวางในภูมิภาคมากข้ึน สงผลตอความ
ม่ันคงดานพลังงานในภาพรวม นอกจากนั้นยังสงเสริมการพัฒนาแนวทางในการสรางสรรคนวัตกรรมและนโยบายท่ี
แข็งแกรงเพ่ือเสริมสรางความยืดหยุนดานพลังงานในอนาคตของภูมิภาค การสงเสริมเทคโนโลยีถานหินสะอาด 
รวมถึงโครงการซ้ือขายไฟฟาระดับพหุภาคีภายใตโครงการบูรณาการดานไฟฟาระหวาง ลาว ไทย และมาเลเซีย 
และผลักดันโครงการบูรณาการฯ ใหมีการซ้ือขายไฟฟาฟาเพ่ิมข้ึน และไดมีการแสดงความยินดีกับการลงนาม 
บันทึกความเขาใจระหวางอาเซียน และทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ (Memorandum of 
Understanding (MOU) between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the 
International Renewable Energy Agency (IRENA) 
  2. รางถอยแถลงรวมของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน+3 ครั้งท่ี 15 เปนถอยแถลงรวมสรุปผลการ
ประชุม ซ่ึงประกอบดวยสาระหลัก คือ การใหความสําคัญของความรวมมือดานพลังงานและการบูรณาการตลาด
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน + 3 การแบงปนแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศและการพัฒนานโยบายเก่ียวกับความม่ันคง
ดานพลังงานน้ํามัน กาซธรรมชาติ ถานหิน รวมถึงการใหความสําคัญกับความปลอดภัยและความม่ันคงทาง
พลังงานนิวเคลียรเพ่ือประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน + 3 โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาความเขาใจ
สาธารณะในดานการผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจคารบอนต่ําและพลังงานสะอาดท่ี
ยั่งยืน 
 
  3. รางถอยแถลงรวมของรัฐมนตรีพลังงานแหงเอเชียตะวันออก ครั้งท่ี 12 เปนถอยแถลงรวม
สรุปผลการประชุม ซ่ึงประกอบดวยสาระหลัก คือ การใหความสําคัญของการดําเนินความรวมมือในการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอยางเปนรูปธรรมซ่ึงสามารถเอ้ือตอการเติบโตทางเศรษฐกิจความม่ันคง
ดานพลังงานและระบบนิเวศท่ียั่งยืนของภูมิภาค การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพการใชพลังงานหมุนเวียนและ
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เชื้อเพลิงชีวภาพรุนสําหรับภาคขนสงและภาคอ่ืน ๆ การสงเสริมการใชกาซธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพสูง อาทิ กาซ
ธรรมชาติเหลว (LNG) การใชเทคโนโลยีการปลอยมลพิษต่ํา อาทิ การใชเทคโนโลยีไฮโดรเจนสําหรับภาคคมนาคม 
และการเนนย้ําบทบาทสําคัญของกาซธรรมชาติในการพัฒนาความม่ันคงดานพลังงาน และการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ 
  ท้ังนี้ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน ครั้งท่ี 36 การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดาน
พลังงาน+3 (จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต) ครั้งท่ี 15 และการประชุมสุดยอดรัฐมนตรีพลังงานแหงเอเชียตะวันออก ครั้ง
ท่ี 12 มีกําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร 
 

 แตงตั้ง 
20. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นางพันธุนภา กิตติรัตนไพบูลย 
นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุมงานพัฒนางานสงเสริมปองกัน สํานักพัฒนาสุขภาพจิต กรม
สุขภาพจิต ใหดํารงตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุมงานการแพทย กลุมบริการ
ทางการแพทย โรงพยาบาลสวนสราญรมย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันท่ี 7 กรกฎาคม 2560 ซ่ึง
เปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
21. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอแตงตั้ง นางอรุณรุง โพธิ์ทอง          
ฮัมฟรียส รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ใหดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา 
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทน           
ผูเกษียณอายุราชการ ท้ังนี้ การแตงตั้งเอกอัครราชทูตประจําตางประเทศดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากประเทศ
ผูรับ 
 
22. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงยุติธรรม ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้  
  1. นางกิ่งกาญจน บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ดํารงตําแหนง 
ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. พันตํารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดํารงตําแหนง ผูตรวจ
ราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. พันตํารวจโท วรรณพงษ คชรักษ รองผูอํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนง 
ผูอํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทนตําแหนงท่ี
วางและทดแทนผูเกษียณอายุราชการ  
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23. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เสนอให นายสนิท อักษรแกว พนจากการเปนกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และแตงตั้งเปนประธานกรรมการในคณะกรรมการดังกลาว แทน นายอําพน กิตติอําพน ประธานกรรมการเดิมท่ี
ลาออกจากตําแหนง ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 24 ตุลาคม 2561 เปนตนไป  
 
24. เรื่อง แตงตั้งผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแตงตั้ง นายสมพงษ ปรีเปรม ใหดํารงตําแหนงผูวาการการไฟฟา
สวนภูมิภาค (ผูวาการ กฟภ.) และการกําหนดอัตราคาตอบแทนตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ (ตามมติ
คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค ครั้งท่ี 9/2561 เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2561) สําหรับคาตอบแทนและสิทธิ
ประโยชนอ่ืน รวมท้ังเง่ือนไขการจาง และการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ีลงนามในสัญญาจาง แตไมกอนวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ และให นาย
สมพงษ ปรีเปรม ลาออกจากการเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจกอนลงนามในสัญญาจางดวย  
 
25. เรื่อง ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีคงอยูปฏิบัติหนาท่ีตออีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให นายธีระพงษ รอด
ประเสริฐ ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงคมนาคม ซ่ึงจะครบวาระการดํารงตําแหนงหนึ่งป ในวันท่ี 10 
พฤศจิกายน 2561 คงอยูปฏิบัติหนาท่ีตออีกหนึ่งวาระ ตั้งแตวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2561  
 
26. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้  
   1. นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับตน) กรมวิชาการเกษตร แตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับตน) กรมประมง แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง   
   3. นายปราโมทย ยาใจ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับตน) กรมพัฒนาท่ีดิน แตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
27. เรื่อง การแตงตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการ
อ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร แทนรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนท่ี
ขอลาออก ดังนี้  
  1. นายอนันต สุวรรณรัตน เปนรองประธานกรรมการ แทนนายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ ท่ีขอ
ลาออก  
   2. นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนกรรมการอ่ืน แทนนาย
สมชาย ชาญณรงคกุล ท่ีขอลาออก  
   3. นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข ผูแทนสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เปนกรรมการ
อ่ืน แทนนายสุรจิตต อินทรชิต ท่ีขอลาออก  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 24 ตุลาคม 2561 เปนตนไป โดยผูซ่ึงไดรับแตงตั้งแทนนี้ใหอยูในตําแหนงตาม
วาระของผูซ่ึงตนแทน  

………………. 
 


