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  วันนี้ (5 มีนาคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
   

1.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาท างานใน 
   ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหาร 
   ระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น  

2.  เรื่อง  ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐาน 
   การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน   
                                และการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน (ฉบับที่ ..)  

  3.  เรื่อง  ร่ างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่ อง  
                                          การก าหนดให้ทุนหมุนเวียนน าเงินที่ฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และ  
                                          วิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเข้ามาอีก และ 
                                          การขอกลับเข้ามามีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
   

5.  เรื่อง   บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ขอเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวน 
                               แห่งชาติ  ป่าทับกวาง และป่ามวกเหล็ก แปลงที่  1 เพ่ือท าเหมืองแร่หิน 
                               อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ท้องที่จังหวัดสระบุรี  

  6.  เรื่อง   การจัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว (The Temporary Data  
    Collection Centre) 
  7.  เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน  ช่วงตลิ่งชัน –  
    ศิริราช ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
  8.  เรื่อง  (ร่าง) แนวทางด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียมวงโคจรประจ า 
                                          ที่ (Geostationary – Satellite Orbit: GSO) ตามมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญ 
                                          แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และ (ร่าง) นโยบายการพิจารณาอนุญาตให้ 
    ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศ 
  9.  เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานโครงการศูนย์ที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุแบบครบ 
                                          วงจร (Senior Complex บางละมุง)  

10.  เรื่อง  การพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาต่อไป  
  11.   เรื่อง   โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา  
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  12.   เรื่อง   ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพ่ือความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน  
    ครั้งที่ 24 – 26 ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล 
                                          แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การ 
                                          พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง 
                                          พ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 [คณะกรรมการ 
                                          บริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน  
                                          (กระทรวงคมนาคม)] 
  13.  เรื่อง  แผนปฏิบัติการโครงการร้อยใจรักษ์ พ.ศ. 2562 – 2580 
  14.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบโครงการน าเรือประมงออกนอกระบบเพ่ือการจัดการ 
                                          ทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) การชดเชยเยียวยา 
                                          เจ้าของเรือท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ปี 2558 
 

แต่งตั้ง 
   

15.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
   ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  

  16.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
  17.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
    (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  18.  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน  
 
 
 

……………………………………… 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักรเป็นกรณี
พิเศษ ส าหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่าง
ด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   รง. เสนอว่า   
   1. ได้มีประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักร
ได้รับยกเว้นไม่จ าต้องปฏิบัติตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ลงวันที่ 29 มกราคม 2561  
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ได้ก าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น รวมถึงผู้ติดตามซึ่งได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) ได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานในราชอาณาจักรโดยไม่ต้องมี
ใบอนุญาตท างานตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ สกท. ประกาศก าหนด เพ่ือเป็นการส่งเสริมการลงทุนและดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถเข้ามาท างานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S – Curve)  
   2. ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (6 พฤศจิกายน 2561) ดังนั้น จึงได้ยกเลิกประกาศ
ตามข้อ 1. และได้แก้ไขเพ่ิมเติมสิทธิประโยชน์ให้แก่คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหาร
ระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น  รวมถึงผู้ติดตามที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็น
กรณีพิเศษ (Smart Visa) เพ่ือเป็นการส่งเสริมการลงทุน และดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือทักษะสูง
ให้เข้ามาท างานในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึ่งจะมีส่วนส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และจะช่วย
สนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลในการเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี และภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเรื่อง 
Ease of Doing Business  
   สาระส าคัญของร่างประกาศ  
   1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวง เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักร
ได้รับการยกเว้นไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
ส าหรับผู้ เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ลงวันที่   
29 มกราคม 2561  
   2. ก าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่คนต่างด้าวผู้ถือ Smart Visa และผู้ติดตาม ดังนี้   
    2.1 ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นประเภทผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง (Talent) นักลงทุน (Investor) 
ผู้บริหารระดับสูง (Executive) และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคน
อยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ สามารถท างานซึ่งไม่เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวท าในประเทศไทยได้ตลอดระยะเวลาที่
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ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตท างานตาม
กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  
    2.2 ให้คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ถือ Smart Visa ประเภทผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง 
(Talent) นักลงทุน (Investor) หรือผู้บริหารระดับสูง (Executive) คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ถือ  
Smart Visa ประเภทผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมืองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ถือ Smart Visa ประเภทผู้เชี่ยวชาญ
ทักษะสูง ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถท างานในประเทศไทยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักร แต่ต้องไม่เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวท าตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการ
ท างานของคนต่างด้าว  
 
2. เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง 
การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน (ฉบับท่ี ..)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริ หารทุน
หมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และ  
การตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน (ฉบับที่ ..) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธาน
กรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตร วจสอบร่างกฎหมายและ 
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   สาระส าคัญของร่างประกาศ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการ เงิน และ
การตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนมี
หลักเกณฑ์การจัดท ารายงานทางการเงิน มาตรฐานเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ และการตรวจสอบภายในของทุน
หมุนเวียนให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
 

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

หมายเหตุ 

1. ให้ยกเลิกความในวรรคสอง              
ของข้อ 3  
“ในกรณีที่มีความจ าเป็น หน่วยงานของ
รัฐตามวรรคหนึ่งอาจขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ ในชื่อบัญชี
เช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง เพื่อไว้ใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการบริหารก าหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง”    

 
 
“ในกรณีที่มีความจ าเป็น หน่วยงานของ
รัฐตามวรรคหนึ่งอาจขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที่
เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารที่เป็น
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในชื่อ
บัญชีเช่นเดียวกับวรรคหนึ่งเพ่ือไว้ใช้จ่าย
ตามวัตถุประสงค์ภายในวงเงินและ

  
 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและ
ครอบคลุมถึงธนาคารที่เป็น
รัฐวิสาหกิจ และธนาคารที่เป็น
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ  
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เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด 
โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง”  

2. ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 6 
“ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์”  

 
“ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือ
ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคาร
ที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ”  

 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและ
ครอบคลุมถึงธนาคารที่เป็น
รัฐวิสาหกิจ และธนาคารที่เป็น
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ  

3. ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ง ของข้อ 
12 “ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุน
หมุนเวียนและคณะกรรมการบริหารจัด
ให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อ
ตรวจสอบการด าเนินงานต่าง ๆ ของทุน
หมุนเวียนตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ หรือ
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน”  

“ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน
และคณะกรรมการบริหารจัดให้มีระบบ
การตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ของทุนหมุนเวียนตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ หรือมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน”  

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มี
ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็น
นิติบุคคล จัดให้มีระบบการ
ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบ
การด าเนนิงานต่าง ๆ ของทุน
หมุนเวียน ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด เพ่ือ
ตรวจสอบการด าเนินงานต่าง ๆ 
ของทุนหมุนเวียน ตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561  

 
3. เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง การก าหนดให้ทุนหมุนเวียนน าเงินที่
ฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุน
หมุนเวียน เรื่อง การก าหนดให้ทุนหมุนเวียนน าเงินที่ฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  และให้
กระทรวงการคลังรับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  
   สาระส าคัญของร่างประกาศ  
   1. ก าหนดจ านวนเงินที่ทุนหมุนเวียนสามารถน าเงินที่ฝากไว้กับกระทรวงการคลังไปหา
ผลประโยชน์ ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาจากระดับเงินคงคลังที่มีอยู่ในแต่ละช่วงระยะเวลาของปีงบประมาณกับ
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ความจ าเป็นในการใช้จ่ายเงินและประมาณการรายจ่ายประจ าปีบัญชีปัจจุบัน รวมทั้งภาระผูกพันของการน าเงินไป
ใช้ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียนในช่วงเวลาดังกล่าว โดยให้กรมบัญชีกลางก าหนดสถาบันการเงิน ได้แก่ 
ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่เหมาะสมใน
การน าเงินไปหาประโยชน์ เพ่ือแจ้งต่อทุนหมุนเวียน  
   2. ก าหนดให้การน าเงินทุนหมุนเวียนไปด าเนินการเพ่ือหาผลประโยชน์เมื่อกรมบัญชีกลางแจ้ง
การก าหนดจ านวนเงินและสถาบันการเงินที่เหมาะสมต่อทุนหมุนเวียนให้ทุนหมุนเวียนน าเงินไปฝากไว้กับสถาบัน
การเงิน ตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด และรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ ทั้งนี้ ดอกผลที่เกิดจาก
การน าเงินทุนหมุนเวียนไปด าเนินการเพ่ือหาผลประโยชน์ให้เป็นรายรับของทุนหมุนเวียน  
   3. ก าหนดให้ทุนหมุนเวียนท าความตกลงกับสถาบันการเงินที่รับฝากเงินเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาฝาก
ให้สถาบันการเงินโอนเงินตามจ านวนที่ทุนหมุนเวียนน าไปหาผลประโยชน์กลับมาฝากไว้กับกระทรวงการคลังทันที            
อย่างช้าไม่เกินวันท าการถัดไป  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้ง
ออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม                
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่
อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
 
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวงฯ  
  เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมแบบรายการบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร  
(ตม. 6) เพ่ือเพ่ิมภาษาจีนและภาษาอินเดียลงในแบบ ตม. 6 และก าหนดให้แบบ ตม. 6 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังคง
ใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562   
 

เศรษฐกิจ -  สังคม 
 
5. เรื่อง  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ขอเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวาง และ
ป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1 เพื่อท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ท้องที่
จังหวัดสระบุรี   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผ่อนผันให้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) เข้าท าประโยชน์ใน 
เขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1 (ท้องที่ต าบลมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก และต าบล
ทับกวาง อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี) เพ่ือท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  เพ่ืออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ จ านวน 15 แปลง ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 เอ [พ้ืนที่ประทานบัตร 15 แปลง รวมเนื้อที่ 3,311 ไร่  
2 งาน 67 ตารางวา  โดยอยู่ในเขตก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าภาคตะวันตก  ภาคกลาง  และลุ่มน้ าป่าสัก  ชั้นที่ 1 เอ 
รวมเนื้อที่ 3,223 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา)] เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533  
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วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544 และวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอขอผ่อนผันให้บริษัท  ปูนซิเมนต์ไทย  
จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก  แปลงที่ 1 จ านวน  
15 แปลง ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 เอ ในท้องที่ต าบลมวกเหล็ก  อ าเภอมวกเหล็ก  และต าบลทับกวาง  อ าเภอ
แก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  รวมเนื้อที่ 3,223 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา (พ้ืนที่ประทานบัตร  15 แปลง มีเนื้อที่รวม 
3,311 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา) เพ่ือท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เนื่องจาก
หนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติสิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2554 แต่อายุ
ประทานบัตรเหมืองแร่ยังคงเหลืออยู่ถึงวันที่ 27 เมษายน 2579  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
15 พฤษภาคม 2533 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544 และวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ที่ก าหนดให้
เสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้  กรมทรัพยากรธรณีได้พิจารณาข้อมูลแหล่งแร่ในพ้ืนที่ดังกล่าวแล้วพบว่า  บริเวณพ้ืนที่
ดังกล่าวมีศักยภาพและปริมาณส ารองที่สามารถท าเหมืองได้  และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เห็นว่า  ในช่วงการอนุญาตที่ผ่านมาผู้รับอนุญาตได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตถูกต้องครบถ้วนและได้จัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการท าเหมืองแร่ (Post  Evaluation) ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว   (และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติให้บริษัทฯ เฝ้าระวัง
ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน  และคนงาน  และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลัง
การท าเหมืองแร่อย่างเคร่งครัดด้วย) ดังนั้น  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเห็นให้บริษัทฯ 
ได้รับการพิจารณาผ่อนผันให้เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 เอ เป็นการเฉพาะรายต่อไปได้จนสิ้นอายุ
ประทานบัตร (วันที่ 27 เมษายน 2579) 
 
6. เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว (The Temporary Data Collection 
Centre) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ การจัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูล
แรงงานเมียนมาชั่วคราวของทางการเมียนมา ณ จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความสั มพันธ์อันดีด้าน
แรงงานระหว่างไทย - เมียนมา และประโยชน์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน ตลอดจนผลประโยชน์โดยรวมของนายจ้าง   
สถานประกอบการ  แรงงานต่างด้าว  รวมทั้งเป็นการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  
ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล  
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  รง. รายงานว่า  
  1. ในระหว่างการเยือนเมียนมาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 
ฝ่ายเมียนมาได้แจ้งความประสงค์เรื่องการย้ายศูนย์ออกหนังสือเดินทางไปยังจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งต่อมา  
ฝ่ายเมียนมาได้มีหนังสือเพื่อร้องขอให้รัฐบาลไทยพิจารณาสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียน
มาชั่วคราว  เพ่ืออ านวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ  
เนื่องจากทางการเมียนมาสามารถจัดเก็บข้อมูลของแรงงานเมียนมาที่ประสงค์จะขอมีหนังสือเดินทางได้ในเบื้องต้น
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ก่อนที่หน่วยงานที่อ านาจหน้าที่จะพิจารณาออกหนังสือเดินทางให้แก่แรงงานโดยที่แรงงานยังไม่ต้องเดินทาง
กลับไปประเทศต้นทาง  นอกจากนี้ยังช่วยอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนให้แก่แรงงานเมียนมา ซึ่งรายละเอียด
การจัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลฯ สรุปได้ ดังนี้  
 

ประเด็น สาระส าคัญ 
สถานที่ตั้งศูนย์  ต าบลท่าจีน   อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร (บริเวณตลาดทะเลไทย) 
กลุ่มเป้าหมาย  เป็นการด าเนินการเฉพาะกลุ่มแรงงานเมียนมาเท่านั้น ไม่รวมคนต่างด้าวสัญชาติ

เมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยด้วยวัตถุประสงค์อ่ืนๆ  
 ให้บริการแรงงานใน 2 กลุ่ม คือ 
 1. แรงงานเมียนมาที่ต้องการเปลี่ยนเอกสารประจ าตัวเป็นหนังสือเดินทาง
[แรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติหรือจัดท าทะเบียนประวัติในประเทศไทยที่ถือ
หนังสือเดินทาง (PP) หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP) หรือเอกสารรับรองบุคคล (CI)] 
โดยทางการเมียนมาใช้ค าว่า กลุ่มคน Function A  
 2. แรงงานเมียนมาที่เข้ามาท างานตาม MOU ที่วาระการจ้างงานใกล้ครบ
ก าหนด 4 ปีที่ต้องการจัดท าเป็นหนังสือเดินทางฉบับใหม่  และมีความประสงค์จะ
กลับเข้ามาท างานตาม MOU เมื่อวาระการจ้างงานครบ 4 ปี แล้ว โดยทางการ              
เมียนมาใช้ค าว่า กลุ่มคน Function B  

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

ระยะเวลาด าเนินการ  เปิดด าเนินการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 เปิดท าการวันจันทร์ – วันเสาร์ (เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการไทย) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
และสถานที่รับหนังสือเดินทาง 

 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  ยกเว้นเมื่อไปรับหนังสือเดินทาง ณ จุดที่ก าหนด
ต้องเสียค่าใช้จ่าย จ านวน 1,050 บาท โดยสามารถช าระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิส 
 การพิจารณาออกหนังสือเดินทางจะด าเนินการโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบของ
ทางการเมียนมา ซึ่งไม่ใช่ศูนย์ฯ และเมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว  แรงงานเมียนมา
สามารถไปรับหนังสือเดินทางได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพ             
เมียนมาประจ าประเทศไทย  หรือศูนย์ออกหนังสือเดินทาง (1) บริเวณชายแดนฝั่งท่า
ขี้เหล็ก (ตรงข้ามอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย) (2) ฝั่งเมียวดี (ตรงข้ามอ าเภอ               
แม่สอด จังหวัดตาก) และ (3) ฝั่งเกาะสอง (ตรงข้ามอ าเภอเมือง จังหวัดระนอง) 

ประเด็นอ่ืน ๆ   ไม่มีการขอเอกสารสิทธิ์คุ้มครองทางการทูต 
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2. รง. พิจารณาแล้วเห็นว่า  การจัดตั้งศูนย์เพ่ือเก็บข้อมูลฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนายจ้าง/
สถานประกอบการ  และภาพลักษณ์ของประเทศเนื่องจาก 
   2.1 วาระการจ้างงานส าหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่เข้ามาท างานในประเทศ
ไทยตาม MOU จะครบก าหนด 4 ปี  ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีจ านวนประมาณ 140,256 คน (ตัวเลขประมาณการ
จากการจากการออกใบอนุญาตท างานที่ออกให้กับแรงงานเมียนมาเมื่อปี พ.ศ. 2558) โดยหากแรงงานกลุ่มนี้
ประสงค์จะท างานในประเทศไทย  จะต้องเดินทางกลับประเทศและเว้นระยะเวลา 30 วันจึงจะสามารถกลับเข้ามา
ท างานตาม MOU ได้ใหม่ ซึ่งในระหว่างการเว้นระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นช่วงเวลาที่ทางการเมียนมาจะต้อง
จัดเตรียมเอกสารและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของแรงงาน  เพ่ือน าไปใช้ส าหรับการพิจารณาตรวจสอบการออก
หนังสือเดินทาง ดังนั้น  การจัดตั้งศูนย์เพ่ือจัดเก็บข้อมูล ฯ จะเป็นการอ านวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ  และจะส่งผลให้นายจ้างสามารถจ้างงานแรงงานต่างด้าวโดย
ถูกต้องตามกฎหมายเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารราชการของรัฐบาลที่ได้ให้ความส าคัญกับ
การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 
   2.2 แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองและมีสิทธิประโยชน์  สวัสดิการการคุ้มครองตาม
สิทธิที่พึงได้รับ 
   2.3 ระบบเศรษฐกิจโดยรวมมีความเข้มแข็งเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และความเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับประเทศ  ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีด้านแรงงานของประเทศไทยในระดับสากล  
   2.4 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีด้านแรงงานระหว่างไทย – เมียนมา 
  3. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน  ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 [รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
เป็นประธาน] ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราวของทางการเมียนมา  
ณ จังหวัดสมุทรสาคร  และมอบหมายให้ รง. น าเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
 
7. เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน  ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช ของการรถไฟ             
แห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) ด าเนินโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช  ในกรอบวงเงิน 6,645.03  
ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7) ประกอบด้วย ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา จ านวน 10.00  
ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง จ านวน 177.73 ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาวิศวกรอิสระ (ICE) 
จ านวน 40.24 ล้านบาท  ค่างานโยธาและระบบราง จ านวน 2,706.56 ล้านบาท งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล 
จ านวน 1,997.33 ล้านบาท และงานจัดหาตู้รถไฟฟ้า จ านวน 1,713.17 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี  
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ   
   ส าหรับแหล่งเงินที่จะน ามาใช้ในการด าเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟเส้นทางดังกล่าว ให้การ
รถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินเพ่ือด าเนินโครงการตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 
39 (4) เพ่ือเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ค่าจ้างที่ปรึกษาวิศวกรอิสระ (ICE) ค่างานโยธาและระบบราง 
งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล งานจัดหาตู้รถไฟฟ้าและค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภายในกรอบวงเงิน 6,635.03 ล้านบาท 
โดยให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ในประเทศที่เหมาะสม วิธีการให้กู้ต่อและค้ าประกันเงินกู้ หรือให้กู้ตาม
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แผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน และให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นงบช าระหนี้รายปีเฉพาะในส่วนค่า
โครงสร้างพ้ืนฐานที่รัฐบาลรับภาระ ได้แก่ ค่างานโยธาและระบบราง ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ค่าจ้างที่
ปรึกษาวิศวกรอิสระ (ICE) และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน 2,924.53 ล้านบาท ส่วนค่างานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล 
และงานจัดหาตู้รถไฟฟ้า จ านวน 3,710.50 ล้านบาท เห็นควรให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับภาระ  
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายของโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ –  
พญาไท - มักกะสัน – หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม  ช่วงบางซื่อ – หัวล าโพง  ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ส าหรับในส่วนของค่าจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา จ านวน 10 ล้ านบาท ให้การ
รถไฟแห่งประเทศไทยขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป อย่างไรก็
ตาม เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังมิได้รับการบรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้การรถไฟแห่งประเทศไทยด าเนินการขอบรรจุแผนการกู้เงินไว้ในแผนการ
บริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนัยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561 
และการด าเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง ก าหนด
สัดส่วนต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครัดด้วย  ตามความเห็นของส านัก
งบประมาณ  
   สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ. ศ. 2558 - 2565 และได้รับการบรรจุอยู่
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 (Action Plan) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 
27 มีนาคม 2558 และ 13 ธันวาคม 2559 เห็นชอบและรับทราบแผนดังกล่าวตามล าดับแล้ว  โดยโครงการ
ดังกล่าวเป็นส่วนต่อขยายของรถไฟชานเมืองสายสีแดงทางฝั่งทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครที่จะเชื่อมต่อ
การเดินทางจากสถานีตลิ่งชันไปยังบริเวณโรงพยาบาลศิริราช  ซึ่งเส้นทางรถไฟของช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช   
จะเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงบางซื่อ – ท่าพระที่สถานีจรัญสนิทวงศ์ และเชื่อมต่อกับโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันตก  ที่สถานีศิริราช  ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครชั้นในได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 
  2. กระทรวงคมนาคมแจ้งว่าโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช 
กรอบวงเงิน 6,645.03 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างทางรถไฟใหม่ 2 ทางเลียบไปตามแนวเขตทางรถไฟเดิมของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระยะทาง 4.3 กิโลเมตร โดยจะเป็นรางขนาด 1 เมตร  เดินรถด้วยระบบไฟฟ้าที่จ่าย
เหนือหัว (OCS) แรงดันไฟฟ้า AC 25 กิโลโวลต์ รถไฟมีความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตร/ชั่วโมง (เดินรถในช่วงตลิ่งชัน 
- ศิริราชที่ความเร็วสูงสุด 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง) มีระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ประกอบด้วย ระบบอาณัติสัญญาณ
และควบคุมรถไฟ   ระบบสื่อสาร   ระบบเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ  ระบบไฟฟ้าก าลัง  โดยมีการจัดซื้อรถไฟฟ้า
ส าหรับให้บริการ จ านวน 4 ขบวน (16 ตู้) ซ่ึงแตกต่างกับโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงอ่ืน ๆ  
ที่จะมีการจัดซื้อรถไฟฟ้ารวม 220 คัน  เพ่ือให้บริการเดินรถในลักษณะต่อเนื่อง (Through Operation) นอกจากนี้ 
จะมีการสร้างสถานีใหม่รวม 3 สถานี ได้แก่ สถานีตลาดน้ าตลิ่งชัน สถานีจรัญสนิทวงศ์ และสถานีธนบุรี - ศิริราช 
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ทั้งนี้ แม้ว่าตามข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมจะก าหนดระยะเวลาด าเนินโครงการ 5 ปี  แต่กระทรวงคมนาคม
ยืนยันว่าจะสามารถเปิดให้บริการในปี 2565 
8. เรื่อง (ร่าง) แนวทางด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียมวงโคจรประจ าที่ (Geostationary – 
Satellite Orbit: GSO) ตามมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และ (ร่าง) 
นโยบายการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียมวงโคจรประจ าที่ 
(Geostationary – Satellite Orbit: GSO) ตามมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
  2. เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ดศ. รายงานว่า 
  1. (ร่าง) แนวทางด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียมวงโคจรประจ าที่ 
(Geostationary – Satellite Orbit: GSO) ตามมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญฯ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   1.1 ความหมายของคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมประจ าที่ 
(Geostationary – Satellite Orbit: GSO)  คลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม GSO หมายถึง 
ข่ายงานดาวเทียมที่ประเทศไทยมีสิทธิใช้งานโดยสมบูรณ์และได้รับการยอมรับระหว่างประเทศซึ่งเป็นสิทธิที่เกิดขึ้น
เมื่อข่ายงานดาวเทียมได้รับการจดทะเบียน (Notification) ไว้ในทะเบียนผู้ใช้คลื่นความถี่หลักระหว่างประเทศ 
(MIFR) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) แล้ว 
   1.2 การรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม GSO การรักษาสิทธิในการเข้าใช้วง
โคจรดาวเทียม GSO หมายถึง การรักษาสิทธิของข่ายงานดาวเทียมที่ได้รับการจดทะเบียน (Notification) และ
ผ่านการแจ้งน าดาวเทียมขึ้นใช้งาน (Bring into use) กับ ITU รวมทั้งมีการใช้งานข่ายงานดาวเทียมนั้นจริงอย่าง
ต่อเนื่อง 
   1.3 วิธีการรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม GSO เพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประเทศชาติและประชาชน 
    1.3.1 เสนอนโยบายการอนุญาตให้ผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิข่ายงานดาวเทียม
ในนามประเทศไทย เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการดาวเทียมของไทย โดยให้สิทธิประโยชน์การ
ส่งเสริมการลงุทนและจะต้องก าหนดค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ โดย
ก าหนดเป็น 2 แนวทาง ดังนี้ 
     1) ส าหรับข่ายงานดาวเทียมที่มีอยู่เดิมทั้งหมด 21 ข่ายงาน ให้น า
ข่ายงานดาวเทียมที่ไม่มีการใช้งานตามสัญญาสัมปทานหรือการอนุญาตอ่ืนใดมาจัดชุด (package) ซึ่งอาจ
ประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งข่ายงานดาวเทียมตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทั้งในทางเทคนิคและทางธุรกิจ) 
และคัดเลือกผู้ประกอบการไทยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ราชการก าหนด มารับใบอนุญาตเพ่ือใช้สิทธิข่ายงาน
ดาวเทียมตามนโยบายข้างต้น 
     2) ส าหรับข่ายงานดาวเทียมใหม่ หากมีผู้ประสงค์จะขอใช้สิทธิ 
สามารถท าได้โดยแจ้งความประสงค์ต่อ ดส. และเข้าสู่กระบวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิต่อไป โดยน าหลักการมาก่อน
ได้ก่อน (first come, first served) มาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต 
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   ทั้งนี้ กรณีดาวเทียมสื่อสารต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วย 
   1.4 ให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ผู้ประกอบการดาวเทียม
สื่อสารใช้สิทธิข่ายงานดาวเทียมในนามประเทศไทย รวมทั้งค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขใน
การให้สิทธิอย่างน้อย ดังนี้ 
    1.4.1 ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาดาวเทียมโดยคนไทยและเทคโนโลยีของคน
ไทยเป็นล าดับแรก ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการและเสนอ
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป 
    1.4.2 ผู้ประกอบการดาวเทียม ผู้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมอุปกรณ์และสถานีที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิการใช้วงโคจรดาวเทียมของไทย จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและการก ากับดูแลของไทยทุกประการ 
(Exclusive Jurisdiction) และต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านความมั่นคงของประเทศ ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (data privacy protection) รวมถึงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (cyber security) หรือกฎระเบียบ
อ่ืนใดที่เหมาะสมและจ าเป็นด้วย 
    1.4.3 สถานีควบคุมดาวเทียม หรือ Telemetry, Tracking, Command and 
Monitoring (TTC&M) ต้องตั้งในประทศไทย และต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลและการควบคุมโดยรัฐบาลไทย 
    1.4.4 น าส่งแผนการขอใช้ข่ายงานดาวเทียมและแผนการด าเนินการที่แสดงให้
เห็นถึงก าหนดการสั่งสร้างดาวเทียม การน าดาวเทียมขึ้นวงโคจร และการเริ่มให้บริการรวมถึงลักษณะทางเทคนิค
ของดาวเทียมที่จะสร้าง และรายงานผลการด าเนินงานทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจ ตามรูปแบบและวิธีการที่ก าหนด 
    1.4.5 วางหลักประกันการปฏิบัติตามข้อตกลง (performance bond)  
ต่อข่ายงานดาวเทียม 
    1 .4 . 6  จ่ ายค่ า ธ รรม เนี ยมการอนุญาตให้ ใช้ สิ ทธิ ข่ าย งานดาว เทียม 
ในนามประเทศไทย โดยเก็บในอัตราที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย  
ทั้งนี้จะได้มีการก าหนดบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือรองรับต่อไป 
    1.4.7 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินการ เช่น ค่า cost – recovery 
fee ค่าด าเนินการ และค่า Admin Fee 
    1.4.8 ต้องจัดให้มีช่องสัญญาณส าหรับการให้บริการสาธารณประโยชน์ของรัฐ 
(State use and public services) 
    1.4.9 ผู้รับใบอนุญาตจะต้องรับผิดชอบแทนภาครัฐ (State Object) ในกรณีที่
ก่อให้เกิดความเสียหายตาม UN Treaties  
    1.4.10 ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องต้องประสานงานการใช้คลื่นความถี่ตาม
ขั้นตอนและกระบวนการของ ITU กับผู้ให้บริการต่างประเทศ และประสานงานการใช้คลื่นความถี่กับผู้รับ
ใบอนุญาตดาวเทียมในประเทศรายอ่ืนที่มีการให้บริการอยู่ก่อน ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้เกิดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ 
อย่างไรก็ตาม หากเป็นการใช้คลื่นความถ่ีตรงกับ planned band ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องให้สิทธิแก่ผู้ใช้สิทธิตรง
ตาม planned band ก่อน 
    1.4.11 จัดท าประกันภัย All risks  
    ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่อยู่
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ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การให้สิทธิเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมจ าเป็นต้อง
ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในฐานะรัฐ ดังนั้น ให้ ดศ. เป็นหน่วยงานที่เสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไป
จนกว่าร่างพระราชบัญญัติฯ จะมีผลใช้บังคับ และเม่ือร่างพระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับแล้ว ให้ กสทช. 
ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
  2. (ร่าง) นโยบายการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศ  
มีสาระส าคัญดังนี้ 
   2.1 นิยาม ดาวเทียมต่างชาติ คือ ดาวเทียมประเภทวงโคจรประจ าที่ (Geostationary 
– Satellite Orbit: GSO) และวงโคจรไม่ประจ าที่ (Non - Geostationary – Satellite Orbit: NGSO) ที่ใช้สิทธิ
ข่ายงานดาวเทียมของประเทศอ่ืน 
   2.2 ขอบเขตของนโยบาย นโยบายนี้ใช้กับดาวเทียมสื่อสารที่อย่างน้อยต้องรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายไทย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
นโยบายการพิจารณา
อนุญาตให้ดาวเทียม
ต่างชาติให้บริการใน
ประเทศเชิงพาณิชย์ 

1. เงื่อนไขการเข้าสู่ตลาด (Market Access) 
  1.1 นโยบายเปิดตลาดในระดับรัฐ (State Level) ให้ผู้ประกอบการดาวเทียม
สื่อสาร (GSO และ Non – GSO) ของรัฐที่มีนโยบายเปิดน่านฟ้าให้ผู้ประกอบการ
ไทยเขา้สู่ตลาดของรัฐนั้นโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติก าหนดขึ้น และเสนอคณะกรรมการดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป 
  1.2 ให้ผู้ประกอบการ (Firm Level) ของรัฐที่มีนโยบายเปิดน่านฟ้าตามข้อ 1.1 ที่
ประสงค์จะประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารโดยใช้ดาวเทียมต่างชาติต้องขออนุญาต
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน กสทช. ประกาศก าหนด 
  1.3 ข้อจ ากัดการเข้าสู่ตลาดของดาวเทียมต่างชาติ ประเทศไทยอาจตั้งเงื่อนไขการ
เข้าสู่ตลาดของดาวเทียมต่างชาติได้ด้วยเหตุผลความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ 
(Economic Need Test) สังคม และความมั่นคง 
  1.4 ผู้ประกอบการดาวเทียมตามข้อ 1.2 จะต้องจัดตั้งนิติบุคคลและมีสถาน
ประกอบการในประเทศไทย (Local Presence) (mode3: commercial 
presence ภายใต้ความตกลง GATS) โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ 
        1.4.1 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องมีหุ้นของคนไทยตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  
พ.ศ. 2551 และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ห้ามการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว 
(Nominee) อาทิ ประกาศ กสทช. เรื่อง ก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็น
การครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 
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        1.4.2 กิจการโทรคมนาคมต้องมีหุ้นของคนไทย ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (แก้ไข พ.ศ. 2549) 
และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ห้ามการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว (Nominee) 
เช่น ประกาศ กสทช. เรื่อง ก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง า
กิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 
2. เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติหลังจากเข้าสู่ตลาดแล้ว 
  2.1 ดาวเทียมต่างชาติและผู้ประกอบการที่ใช้สิทธิการเข้าตลาดต้องเคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและการก ากับดูแลของไทยทุกประการ (Exclusive 
Jurisdiction) และต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านความมั่นคงของประเทศ ด้านการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (data privacy protection) รวมถึงด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ (cyber security) หรือกฎระเบียบอ่ืนใด ด้านความมั่นคงของ
ประเทศโดยไม่ขัดกับกฎหมายที่มีอยู่เดิม หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่จะตราข้ึนในอนาคต 
  2.3 การก ากับดูแลเรื่องสื่อและเนื้อหา 
       2.3.1 ประเทศไทยมีสิทธิก ากับดูแลเรื่องสื่อและเนื้อหา (Reversed Rule of 
Origin) 
       2.3.2 ผู้รับใบอนุญาตต้องระงับการเผยแพร่เนื้อหาเมื่อได้รับแจ้งว่าเนื้อหาขัด
กับกฎหมาย (Notice and Take down)  
       2.3.3 ดาวเทียมต่างชาติต้องเคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายไทยที่
เกี่ยวข้องในการก าหนดความรับผิดของตัวกลาง (Intermediary Liability) 
  2.4 จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการให้สิทธิดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศไทย 
(Landing Rights Fee) ในอัตราที่ไม่ด้อยไปกว่าค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิข่ายงาน
ดาวเทียมในนามประเทศไทย รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามกฎหมาย 
ทั้งนี้ จะได้มีการก าหนดบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือรองรับต่อไป 

นโยบายอนุญาตให้ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม
ประเภทใดประเภทหนึ่ง
ใช้ช่องสัญญาณ
ดาวเทียมต่างชาติเป็น
การชั่วคราว (ad hoc) 

ต้องเป็นการด าเนินการตามภารกิจข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ภารกิจของพระราชวงศ์ 
2. ภารกิจเกี่ยวกับภัยภิบัติแห่งชาติ 
3. ภารกิจเกี่ยวกับความมั่นคงทางทหาร 
4. ภารกิจเกี่ยวกับสาธารณสุขและการศึกษา 
5. ภารกิจถ่ายทอดกิจกรรมส าคัญของชาติหรือระหว่างประเทศ 
6. ภารกิจเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7. ภารกิจซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนกับรัฐบาล 
8. ภารกิจซึ่งเป็นการให้บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือ
สาธารณะ และสังคมที่สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัลจะต้องก าหนดเงื่อนไขที่แน่นอนอย่างน้อย ได้แก่ ระยะเวลา เริ่มต้นและสิ้นสุด 
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พ้ืนที่การบริการ และบริการหรือเนื้อหาที่ใช้ช่องสัญญาณนั้น รวมถึงเสีย
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาการใช้บังคับ ให้ ดศ. ท าหน้าที่ก ากับดูแลตามกฎหมายและนโยบายนี้ ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  มีผลใช้บังคับ เมื่อร่าง
พระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับแล้ว ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ต่อไป 

 
9. เรื่องรายงานผลการด าเนินงานโครงการศูนย์ท่ีพักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex 
บางละมุง) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานโครงการศูนย์ที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ
แบบครบวงจร (Senior Complex บางละมุง) ภายใต้กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
  1. ผลการด าเนินงาน พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ 
ศูนย์             ที่พักอาศัยฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน (เดือนกุมภาพันธ์ 2562) ภายใต้กลไก
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ การด าเนินงานโครงการ 
พ.ศ. 2559 1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 

2. ศึกษาดูงานบ้านพักผู้สูงอายุของภาคเอกชนต่าง ๆ 
3. ทบทวนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. เสนอขอใช้ที่ดินราชพัสดุต่อกรมธนารักษ์ โดยกรมธนารักษ์ (ธร.) ให้ส่งรายละเอียดการ
ด าเนินโครงการและแผนแม่บท (Master Plan) เพ่ิมเติม 

พ.ศ. 2560 1. แต่งตั้งคณะท างาน 4 คณะ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 2) คณะท างาน
บริหารโครงการศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจร 3) คณะท างานบริหารงบประมาณการ
ก่อสร้างโครงการศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจร และ 4) คณะท างานด้านการตลาด
และการขาย 
2. ก าหนดรูปแบบโครงการ ประกอบด้วย คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ สิทธิในการเข้าพัก
อาศัย องค์ประกอบโครงการ และกิจกรรม/บริการในโครงการ 
3. จัดท าแผนแม่บทเพ่ือประกอบการขอใช้ที่ดินราชพัสดุ 
4. เสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงฯ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชน
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง 
5. จัดท าบันทึกข้อตกลง (MoU) ระหว่าง ผส. กับ ธร. 
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6. มีแผนเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอใช้มาตรา 44 ในประเด็นยกเว้นประเภทสีของที่ดิน และ
ยกเว้นการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และใช้รูปแบบการด าเนินโครงการ 
ออกแบบ – ก่อสร้าง – ส่งมอบเมื่อสร้างแล้วเสร็จ (Design – Build – Transfer)  
7. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study: FS) โดยการสนับสนุนงบประมาณ
จากภาคเอกชน แต่ผลการศึกษาด้านการตลาดยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และไม่ได้
เปรียบเทียบรูปแบบการด าเนินโครงการในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น รัฐด าเนินการ เอกชนด าเนินการ 
และเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) 

พ.ศ. 2561 1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (17 กรกฎาคม 2561) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชุลบุรี (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชน
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555) 
2. หารือส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเก่ียวกับแนวทางการด าเนินโครงการใน
รูปแบบเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) 
3. หารือภาคเอกชนเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมีบริษัท เก่ง ภิญ เนอสซิ่งแคร์ จ ากัด 
สนใจร่วมด าเนินโครงการ 
4. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ธร. มีหนังสืออนุญาตให้ สผ. ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ ชบ.219 (บางส่วน) ต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อท่ี  
48 – 1 – 42 ไร่ เพ่ือด าเนินโครงการฯ 
5. ผส. ด าเนินการขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จ านวน 5,600,000 บาท  
เพ่ือจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ 

พ.ศ. 2562 1. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ผส. ลงนามในบันทึกรับทราบแนวเขตท่ีราชพัสดุและยินยอม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดุ 
2. การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงฯ โดยเพิ่มข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (พ้ืนที่สีน้ าเงิน) อยู่ระหว่างด าเนินการ 
3. บริษัท เอ – เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ  
ซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษา 5 เดือน (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) 

   
2. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

   2.1 พ้ืนที่ที่จะด าเนินโครงการเป็นที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ชบ.219 ต าบล
บางละมุง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค (พ้ืนที่สีน้ าเงิน)  
ซึ่ง พม. ได้ด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือขอแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและ
ชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555 โดยเพ่ิมข้อหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือให้สามารถด าเนินโครงการฯ 
ได้ในที่ดินบริเวณดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   2.2 งบประมาณในการด าเนินโครงการ พม. ได้จัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการฯ เพ่ือวิเคราะห์โครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ใช้ระยะเวลาใน
การศึกษา 5 เดือน (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบความสนใจของนักลงทุน



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

เน้ือหา : รฐับาลไทย                                                                                วนัที ่5 มนีาคม 2562 

รวบรวม : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                             
17 

ภาคเอกชน (Market Sounding) ร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน ร่างขอบเขตโครงการ และร่างสัญญา
ตามมาตรา 33 ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และกฎหมายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
10. เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาต่อไป  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการด าเนินงานและการพัฒนากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย (ชื่อเดิมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ในช่วงระยะเวลาต่อไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ            
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
   1. คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมัติให้โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีภารกิจหน้าที่ในการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในลักษณะของโรงเรียนประจ า โดยอนุมัติ
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพ่ือกระจายโอกาสส าหรับ
นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการท า
หน้าที่ก าหนดแนวทาง ให้ค าแนะน า ส่งเสริมการด าเนินงานของโรงเรียน โดย ศธ. ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัยขึ้น 12 แห่ง กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ใช้งบประมาณจากงบกลางจ านวน 27.072 
ล้านบาท (2.256 ล้านบาท/โรงเรียน) ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2561 ทั้งนี้ สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย” ตามด้วยชื่อจังหวัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 พระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย”  
   2. โครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 (ตามข้อ 1.) ได้สิ้นสุดลงแล้ว ศธ. ได้รายงานผลการ                  
ด าเนินโครงการของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในช่วง พ.ศ. 2554 – 2561 พบว่า ได้ผลดีเป็น
อย่างยิ่ง มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะด้านการเตรียมความพร้อมก าลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (STEM) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย 
Thailand 4.0 รวมถึงเป็นการเตรียมก าลังคนระดับสูงทางด้าน STEM เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้ลงทุนจาก
ประเทศต่าง ๆ ที่จะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม 4.0 ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) และโครงการอ่ืน ๆ ของประเทศ โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ เช่น   
    2.1 ผลงานวิจัยของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปน าเสนอในเวทีนานาชาติและได้รับ
รางวัลในปี 2560 เช่น รางวัล Grand Award จากเวที International Science and Engineering Fair, USA 
จ านวน 1 รางวัล (จากผู้เข้าแข่งขัน 132 ประเทศ) รางวัลชนะเลิศ จ านวน 28 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
จ านวน 10 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 11 รางวัล ซึ่งได้จากเวทีนานาชาติ เช่น Seoul 
International Invention Fair (South Korea), International Exhibition for Young Inventors (Japan) และ 
Hong Kong International Invention Innovation and Entrepreneurship Exhibition (Hong Kong) เป็นต้น  
    2.2 นักเรียนที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศจากหน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2560 ได้แก่   
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หน่วย : คน 
ชื่อทุน/มหาวิทยาลัยช้ันน าของนานาชาติ จ านวนผู้ได้รับทุน รวม 

2558 2559 2560 
1. ทุน 1 อ าเภอ 1 ทุน 4 หมดโครงการฯ 4 
2. ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)  

1 - - 1 

3. ทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) - 3 4 7 

4. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1 1 2 4 

5. ทุนรัฐบาลจีน - 1 - 1 

6. ทุน Belt & Road (Thailand)  - 1 3 4 

7. ทุน City University of Hong Kong - 1 3 4 

8. ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน  - - 1 1 

9. ทุน Chongqing Municipal Government Mayor 
Scholarship  

- 1 - 1 

10. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (ทุน Monbukagakusho : MEXT)  1 3 2 6 

11. ทุนมหาวิทยาลัย Tokyo International University - - 1 1 

รวมทั้งสิ้น 7 11 16 34 

     
2.3 ร้อยละ (เปอร์เซ็นไทล์) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  

ปีการศึกษา 2558 – 2560 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่  
วิชา กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย 
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด 
2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
คณิตศาสตร์ 99.61 99.82 99.89 50.05 51.38 51.39 
วิทยาศาสตร์ 99.02 99.26 99.24 50.75 50.56 50.61 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
คณิตศาสตร์ 95.95 95.76 97.74 50.16 51.96 52.07 

วิทยาศาสตร์ 93.05 93.25 96.02 50.71 50.05 50.25 

     
 



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

เน้ือหา : รฐับาลไทย                                                                                วนัที ่5 มนีาคม 2562 

รวบรวม : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                             
19 

2.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  
     2.4.1 ข้อจ ากัดด้านบุคลากรและความคล่องตัวในการด าเนินงาน ซึ่งโรงเรียนฯ 
มีวัตถุประสงค์พิเศษต่างจากโรงเรียนทั่วไป มีจังหวัดพ้ืนที่บริการครอบคลุมหลายจังหวัด แต่ยังต้องสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งท าให้ต้องใช้กฎระเบียบเดียวกันกับโรงเรียนทั่วไปในการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย 
และการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ท าให้การบริหารงานโรงเรียนฯ ขาดความคล่องตัวและ
ไม่เป็นเอกภาพ   
     2.4.2 การจัดตั้งหน่วยงานเทียบเท่าส านักในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ที่ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานโรงเรียนฯ และการขับเคลื่อนงานด้าน
วิทยาศาสตร์ศึกษาเป็นการเฉพาะ จะท าให้การบริหารงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนั้น จะช่วยให้ สพฐ. สามารถรวบรวมประสบการณ์ของโรงเรียนฯ ที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนวิชา
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปขยายผลในโรงเรียนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ ท าให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ สูงขึ้น เนื่องจากโรงเรียนฯ 
กระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและมีพ้ืนที่จังหวัดบริการครอบคลุมทุกจังหวัด  
   3. การด าเนินงานในช่วงระยะเวลาต่อไป  
    3.1 การด าเนินงาน : ให้การด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและการจัดการในสังกัดส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มีศูนย์ พัฒนา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยประสานงานภายใน ซึ่งต่อไปจะจัดตั้งหน่วยงานในสังกัด สพฐ. เป็นผู้ก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนฯ เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป และให้มีคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการสองคน กรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ สิบห้าคน (เช่น ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น) และ
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สพฐ. เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจ
หน้าที่ เช่น ก าหนดนโยบายในภาพรวม กรอบและทิศทางการพัฒนาโรงเรียนเพ่ือให้การด าเนินงานของแต่ละ
โรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก าหนดแนวทางให้ค าแนะน า ส่งเสริม ก ากับ ติดตาม ดูแลและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน และจัดท ารายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้ข้อคิดเห็นทุกปีการศึกษา เป็นต้น  
    3.2 งบประมาณ : ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามปกติของ ศธ.  
    3.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย : ยังคงยึดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดิมที่จะเพ่ิมโอกาส
ให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดย
เน้นการให้โอกาสกับผู้มีความสามารถพิเศษที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภูมิภาคนั้น ๆ เพ่ือเป็นฐานในการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศที่สามารถท าการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างความรู้และนวัตกรรมได้ รวมทั้งเพ่ือเป็นต้นแบบและกระตุ้นการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะน า
ประสบการณ์และผลการประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมาใช้พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึนต่อไป   
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    3.4 การจัดการศึกษา : ปัจจุบันโรงเรียนฯ มีอาคารสถานที่ประกอบด้วย อาคารเรียน 
หอพัก อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่สามารถจัดการศึกษาใน
ลักษณะโรงเรียนประจ าได้อย่างเหมาะสมให้กับนักเรียนโรงเรียนละ 720 คน ในการด าเนินการในช่วงระยะเวลา
ต่อไป ก็จะยังคงจัดการศึกษาแบบโรงเรียนประจ า และยังคงให้จ ากัดจ านวนนักเรียนไว้เท่าเดิม ซึ่งเป็นจ านวนที่
เหมาะสมกับขนาดห้องเรียนคุณภาพ และขนาดโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพ
เช่นเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ โดยมีแผนการชั้นเรียนของแต่ละโรงเรียน ดังนี้  
 

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

จ านวนห้องเรียน (ห้อง)  4 4 4 6 6 6 30 
จ านวนนักเรียนต่อห้อง (คน)  24 24 24 24 24 24 144 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
(คน/โรงเรียน)  

96 96 96 144 144 144 720 

จ านวนรวมทั้ง 12 โรงเรียน  1,152 1,152 1,152 1,728 1,728 1,728 8,640 
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนแก้ไขแผนชั้นเรียนและจ านวนนักเรียนต่อห้องในอนาคตสามารถท าได้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ สพฐ.  
     

3.5 กรอบอัตราก าลังผู้บริหารและครูผู้สอน  
หน่วย : คน  

ต าแหน่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี        
25 พฤศจิกายน 2553 

ระยะต่อไป +เพิ่ม / - ลด 

กลุ่มผู้บริหาร 5 5 -  

กลุ่มครูผู้สอน  60 72* +12 

กลุ่มบุคลากรทาง
การศึกษา               
(สายสนับสนุน)  

59 36 -23 

พนักงานราชการ 
(พนักงานขับรถ)  

3 3 -  

งานจ้างเหมาบริการ 
(งานซ่อมบ ารุง จัดเลี้ยง 
ซักรีด รักษาความ
ปลอดภัย)  

จ้างเหมาบริการ -  -  

รวมทั้งสิ้น 127 116 -11 
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หมายเหตุ : การค านวณกรอบอัตราก าลังของครู ในครั้งนี้ ใช้ระเบียบ หลักเกณฑ์ การเลื่อนและให้มีวิทยฐานะของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ ศธ. ที่ ศธ 0206.3/ว. 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  
ที่ก าหนดให้ครูต้องมีช่ัวโมงการสอนในห้องเรียนไม่ต่ ากว่า 12 ช่ัวโมง จึงจะถือว่าเป็นการปฏิบัติงานเต็มลา ซึ่งจะท าให้มีเวลาอีก               
28 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ในการใช้ส าหรับการเตรียมการสอน การตรวจงาน การให้ค าปรึกษา การเป็นที่ปรึกษาโครงงาน นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของนักเรียน การจัดกิจกรรมเสริมทั้งในและนอกห้องเรียนตามหลักสูตร การวิจัย การศึกษาค้นคว้าหาองค์
ความรู้ใหม่ ๆ การพัฒนาตนเองตลอดจนการให้บริการกับสังคมทั่วไป โรงเรียนและหน่วยงานภายนอก ประกอบกับโรงเรียนฯ  
มีการปรับหลักสูตรที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งท าให้มีความจ าเป็นต้องมีครูทั้งสิ้น 72 คนต่อโรงเรียน แทนที่จะเป็น 60 คนต่อโรงเรียน  
ตามเกณฑ์การค านวณที่เคยใช้ในครั้งท่ีผ่านมา  
 
11.  เรื่อง  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เรื่อง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ โดยมีสาระส าคัญของโครงการสรุปได้ ดังนี้ 
  1. วัตถุประสงค์ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษาเป็นการพัฒนา
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนเพ่ือเป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีความพร้อมให้บริการ
การศึกษาทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย รวมทั้งสร้างโอกาสให้กับนักเรียนในพ้ืนที่
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ โดยมีเป้าหมายโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย อ าเภอละ 1 – 2 โรงเรียน เข้ารับ
การพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา 
  2. การด าเนินการที่ผ่านมา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งได้ก าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณา
คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา 
  3. แนวทางการด าเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น              
3 ระยะ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) ดังนี้ 
   3.1 ระยะที่ 1 ตรวจสอบและเปิดรับ เพ่ือพิจารณาสภาพปัจจุบันของโรงเรียนที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา อย่างรอบด้านจากผลการประเมินตนเองของ
โรงเรียน (Self-Assessment Report: SAR) และเชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษา การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดตามกรอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลฯ ให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
และการสร้างเครือข่าย การพัฒนาโรงเรียน โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลฯ ผ่านความร่วมมือกับศึกษาธิการจังหวัด 
   3.2 ระยะที่ 2 เสริมความรู้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เพ่ือสนับสนุนองค์ความรู้ที่จ าเป็นและ
ทักษะที่ส าคัญที่จะเอ้ือต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา เช่น การสนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน และชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบลฯ การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นเพ่ือต่อยอดการพัฒนาทั้งด้านกายภาพ การบริหารจัดการและ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลฯ รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
และหน่วยงานในท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลฯ  
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   3.3 ระยะที่ 3 พัฒนาสู่ “โรงเรียนของชุมชน” เป็นการด าเนินการสร้างทักษะการ
สื่อสารและความร่วมมือเพ่ือสร้างความยั่งยืนของการเป็น “โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา” 
นอกเหนือจากการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านกายภาพและคุณภาพ เช่น การติดตามผลการด าเนินโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลฯ การส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
ฯ  ให้ได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งผู้ เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือร่วมกันพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลฯ การถอดบทเรียนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบลฯ ที่ประสบความส าเร็จ และการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบลระดับมัธยมศึกษา 
   3.4 แผนการด าเนินงานต่อไป ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับ
มัธยมศึกษา ตามแนวทางการด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา 
 
12.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 24 – 26 
ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 [คณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือ
ด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน (กระทรวงคมนาคม)] 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้าน
รถไฟระหว่างไทย – จีน (คณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการฯ) เสนอ ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพ่ือ
ความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 24 – 26 (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรองประธาน
คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนเป็นประธานร่วม) และความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการดังกล่าว 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ 24 – 26 
ประเด็น สาระส าคัญ 
การด าเนินโครงการฯ 
ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-
นครราชสีมา 

(1) ทั้งสองฝ่ายรับทราบความก้าวหน้าการด าเนินการประกวดราคาช่วงสีคิ้ว -กุดจิก ระยะทาง 
11 กิโลเมตร ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการประกวดราคาของฝ่ายไทย 
(2) ทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นเรื่องงานเชื่อมประสานระหว่างงานโยธาและระบบภายในสถานี
ดอนเมืองและสถานีบางซื่อ โดยตกลงที่จะรวมงานเชื่อมประสานไว้ในสัญญางานก่อสร้างและ
องค์การออกแบบรถไฟของจีนจะส่งข้อก าหนดเฉพาะที่เกี่ยวข้องให้การรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) เพ่ือประสานกับผู้ออกแบบต่อไป 
(3) ทั้งสองฝ่ายจะพยายามอย่างสูงสุดในการปรับเกลี่ยค่าใช้จ่ายบางรายการ (หากมี) ระหว่าง
สัญญา 2.3 และสัญญา 1 ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นโดยเร็วที่สุด 
(4) ทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าจะใช้ทางวิ่งแบบไม่ใช้หินโรยทางบริเวณสถานี อุโมงค์ต่าง ๆ และ
เส้นทางระหว่างสถานีบางซื่อ-ดอนเมือง ภายใต้โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 โดยจะ
หารือความเหมาะสมของงานออกแบบรายละเอียดเกี่ยวกับทางแบบใช้หินโรยทางและไม่ใช้หิน
โรยทางในเส้นทางดังกล่าว รวมถึงขบวนรถ ภายหลังได้รับบัญชีปริมาณงานแล้ว 
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(5) ทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าเส้นทางช่วงที่ใช้หินโรยทางจะเปลี่ยนเป็นไม่ใช้หินโรยทาง และฝ่ายไทย
รับทราบค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
(6) ฝ่ายจีนได้ส่งมอบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเอกสารข้อเสนอทางเทคนิคและบัญชีปริมาณ
งานของสัญญา 2.3 เพ่ือให้ฝ่ายไทยทบทวนข้อมูลแล้ว 
(7) ฝ่ายไทยยืนยันการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 885-890/930-935 MHz รองรับระบบ GSM-R 
เพ่ืองานปฏิบัติการเดินรถไฟ 
(8) ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในหลักการของสัญญา 2.3 และจะใช้ความพยายามอย่างสูงสุด
เพ่ือแก้ไขประเด็นคงค้างให้ได้โดยเร็ว 

การด าเนินโครงการฯ 
ระยะที่ 2 
นครราชสีมา-
หนองคาย 

(1) ทั้งสองฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านเทคนิคของโครงการฯ ช่วงนครราชสีมา-
หนองคาย เพ่ือประเมินราคางานระบบรถไฟ ฝ่ายจีนจะส่งราคาประเมินงานระบบภายใน 1 
เดือน หลังจากท่ีทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นด้านเทคนิคแล้ว และจะพยายาม
อย่างสูงสุดเพ่ือเริ่มการก่อสร้างภายในปี 2562  
(2) ฝ่ายไทยจะรับผิดชอบการออกแบบรายละเอียดงานโยธาของโครงการระยะที่ 2 และจะ
พิจารณาความเหมาะสมในการที่ฝ่ายไทยจะเป็นผู้ออกแบบรายละเอียดระบบไฟฟ้าและ
เครื่องกล 

การเชื่อมต่อทางรถไฟ
ช่วงหนองคาย-
เวียงจันทน์ 

(1) ทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงความจ าเป็นของการเชื่อมโยงทางรถไฟช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค 
(2) ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในหลักการเกี่ยวกับสะพานแห่งใหม่ซึ่งจะตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ
สะพานมิตรภาพไทย – ลาว (หนองคาย-เวียงจันทน์) ประมาณ 30 เมตร โดยจะมีทั้งทางรถไฟ
ขนาดทางมาตรฐานและขนาดทาง 1 เมตร 
(3) ฝ่ายไทยเสนอให้มีจุดตรวจส าหรับพิธีการด้านศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ พร้อมทั้งสถานีเปลี่ยนถ่ายตั้งอยู่บริเวณชายแดนในฝั่งไทยและลาว ฝ่ายจีนจะรับผิดชอบ
การจัดท าผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ ซึ่งจะแล้วเสร็จ
ภายใน 2 เดือนหลังจากได้รับการยืนยันประเด็นดังกล่าวข้างต้นจากฝ่ายไทยและฝ่ายลาวแล้ว 
(4) ฝ่ายไทยเห็นชอบที่จะหารือกับฝ่ายลาวเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟช่วงหนอคาย-
เวียงจันทน์โดยเร็วที่สุด เพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับสถานีเปลี่ยนถ่าย ด่านตรวจคนเข้าเมือง และ
ยืนยันปริมาณผู้โดยสารและสินค้าของเส้นทางรถไฟเชื่อต่อหนองคาย-เวียงจันทน์ 

การฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านรถไฟความเร็วสูง 

(1) ฝ่ายไทยได้เสนอหัวข้อการฝึกอบรม 6 หัวข้อแก่ฝ่ายจีน ซึ่งเน้นเกี่ยวกับครูฝึกหรือผู้สอนใน
หลักสูตรฝึกอบรม และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมในประเทศไทยและ
ฝ่ายไทยจะมอบหมายบุคลากรเพื่อประสานงานกับฝ่ายจีนเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร รูปแบบ
การเดินรถ และแผนทรัพยากรบุคคลขององค์กรบริหารรถไฟความเร็วสูงของไทย 
(2) ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในหลักการว่าภายใต้สัญญา 2.3 ในส่วนของการฝึกอบรมและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี จะประกอบไปด้วย 4 หัวข้อหลัก คือ การฝึกอบรมการเดินรถและซ่อม
บ ารุง การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมในประเทศไทย ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบและการ
ตรวจสอบและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
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(3) ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญจีนในการให้ค าปรึกษา ฝึกอบรม และพัฒนา
ก าลังความสามารถของบุคลากร/องค์กรของไทยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบชิ้นส่วน/
ผลิตภัณฑ์ 
(4) ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรและจ านวนบุคลากร ประมาณ 
900 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับการฝึกอบรมในประเทศไทย 
(5) ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณในการฝึกอบรมจ านวน 920  
ล้านบาท 
(6) ทั้งสองฝ่ายมอบหมายคณะท างานร่วมเพ่ือตัดสินใจในขั้นตอนการออกใบอนุญาตขับรถไฟ
ความเร็วสูง 

ความร่วมมือด้าน
การเงิน 

ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันในร่างสัญญาเงินกู้ รวมถึงข้อตกลง 11.1 ของร่างสัญญาเงินกู้ที่
ได้เจรจากันในการประชุมครั้งที่ 24 และท้ังสองฝ่ายได้ปรับปรุงแผนการด าเนินงานด้านการเงิน
ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของสัญญา 2.3 โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือรายละเอียดและเงื่อนไข
เงินกู้ท่ีฝ่ายจีนได้เสนอและที่จะเจรจากันต่อไป 

 
 
  2. ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ 
   2.1 การด าเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา 
แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงที่ ระยะทาง ความคืบหน้า 
ช่วงที่ 1 กลางดง – ปางอโศก 3.5 กิโลเมตร เริ่มการก่อสร้างแล้ว ปัจจุบันมีความคืบหน้าประมาณ 

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

คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยภายในเดือนเมษายน 
2562 

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

   ส าหรับการเจรจาสัญญา 2.3 ระบบรถไฟและการฝึกอบรม ฝ่ายจีนยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามท่ีได้หารือกันไว้ เนื่องจากฝ่ายจีนเห็นว่างานในสัญญา 2.3 ระบบรถไฟและการฝึกอบรมมีลักษณะ
เป็นงานเหมาจ่าย และงานบางส่วนจ าเป็นต้องมีการประกวดราคาในประเทศจีนและท าการออกแบบรายละเอียด
ก่อน จึงจะสามารถส่งข้อมูลดังกล่าวให้ฝ่ายไทยได้ ซึ่งต้องมีการท าความเข้าใจกับฝ่ายจีนถึงความจ าเป็นของฝ่าย
ไทยและเร่งรัดให้ฝ่ายจีนด าเนินการต่อไป 
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  2.2 การด าเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย 
   2.2.1 รฟท. อยู่ระหว่างจัดท ารายงานทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ ช่วงนครราชสีมา-
หนองคาย โดยกระทรวงคมนาคม (คค.) จะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการในเดือน 
มีนาคม 2562 
   2.22 รฟท. อยู่ระหว่างการด าเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดจ้างที่ปรึกษาไทย
เพ่ือด าเนินการออกแบบรายละเอียดโครงการฯ ระยะที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะได้รับงบประมาณในเดือนมีนาคม 2562 
ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1 /2561  
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ที่เห็นชอบให้ฝ่ายไทยรับผิดชอบการออกแบบรายละเอียด โครงการฯ ระยะที่ 2  
  2.3 การเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างรัฐบาลไทย ลาว และจีน 
   2.3.1 ฝ่ายจีนจะรับผิดชอบศึกษาความเหมาะสมของโครงการช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ 
และจะเจรจากับฝ่ายลาวในการอ านวยความสะดวกส าหรับการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟดังกล่าว 
   2.3.2 ฝ่ายลาวเสนอให้มีจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าอยู่ที่ฝั่งไทย ทั้งนี้ จะมีการหารือสามฝ่าย
ระหว่างไทย ลาว และจีน ในรายละเอียดต่อไป 
  2.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
   2.4.1 ได้มีการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบรายละเอียดงานโยธาตาม
มาตรฐานการออกแบบรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีน ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายจีน จ านวน 11 หลักสูตร ระหว่างวันที่  
9 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง บริษัทเอกชน และ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วม 
   2.4.2 ฝ่ายไทยจะด าเนินการวิจัยส ารวจข้อมูลความสามารถในการทดสอบและเครื่องมือ
ทดสอบที่มีในปัจจุบันที่สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบรางและรถไฟความเร็วสูง เพ่ือขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบ และขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้บริการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ในระบบ
รางและรถไฟความเร็วสูง 
   2.4.3 การจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ เพ่ือท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยสถาบันฯ จะด าเนินงานประสานงานใน
ด้านต่าง ๆ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีมาตรฐานระบบราง อุตสาหกรรมระบบราง การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และการทดสอบและการทดลอง โดยพิจารณาแนวทางจัดตั้งองค์กรเป็นรูปแบบองค์การมหาชน 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) 
  2.5 การจัดตั้งองค์กรบริหารรถไฟความเร็วสูง 
   คณะอนุกรรมการจัดตั้งองค์กรพิเศษเพ่ือก ากับการด าเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง 
ภายใต้คณะกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ได้พิจารณาการจัดตั้งองค์กรพิเศษฯ 
ในรูปแบบ Asset Corporation (Asset Co.) โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และให้ รฟท. เข้าร่วมเป็นผู้
ถือหุ้น ปัจจุบันส านักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน คค. อยู่ระหว่างจัดท า
รายละเอียดร่างขอบเขตงาน (TOR) เพ่ือขอรับงบประมาณ และด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดท ารายละเอียดการ
จัดตั้งองค์กรพิเศษฯ เพ่ือให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การจัดตั้ง/การร่วมทุนและก ากับดูแลบริษัทใน
เครือของรัฐวิสาหกิจ 
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  2.6 เงื่อนไขเงินกู้ 
   เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายจีน โดยธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่ง
ประเทศจีนได้เสนอเงื่อนไขเงินกู้ให้ฝ่ายไทย โดย กค. ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี  
ส าหรับวงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 85 ของวงเงินสัญญา 2.3 งานระบบรถไฟและการฝึกอบรม โดยมีอายุเงินกู้ไม่เกิน  
20 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 5 ปี ฝ่ายไทยเสนออัตราดอกเบี้ยร้อย 2.6 ต่อปี ซึ่งอยู่ระหว่างฝ่ายจีนพิจารณาตอบรับ
อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว 
 
13. เรื่อง แผนปฏิบัติการโครงการร้อยใจรักษ์ พ.ศ. 2562 – 2580 
  คณะรัฐมนตรีมีเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการโครงการร้อยใจรักษ์ พ.ศ. 2562 – 2580 
ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง การรักษาความ
สงบภายในประเทศ และแผนระดับ 2 แผนความมั่นคง ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2580 
แบ่งเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย 1. ระยะเริ่มต้น ปีงบประมาณ 2561 – 2562  2. ระยะด าเนินงาน โดยมีล าดับการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ระยะที่ 1 ระยะอยู่รอด ปีงบประมาณ 2563 – 2566 ระยะที่ 
2 ระยะพอเพียง ปีงบประมาณ 2567 – 2570 ระยะที่ 3 ระยะยั่งยืน ปีงบประมาณ 2571 – 2572  3. ระยะรักษา
สภาพความยั่งยืน ปีงบประมาณ 2573 – 2580 โดยมีงบประมาณในการด าเนินการ รวมจ านวน 1,300,784,811 
บาท  
     ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนป้องกันและปราบปราม            
ยาเสพติด จ านวน 24,360,511 บาท และหากยังมีภารกิจที่จ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ เห็นควรให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ภายใต้แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 และขอท าความตกลงในรายละเอียดด้านงบประมาณกับส านัก
งบประมาณตามขั้นตอน ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไป เห็นควรให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในลักษณะบูรณา
การด้านการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน โดย
ค า นึ ง ถึ ง ล า ดั บ ค ว า ม จ า เ ป็ น  ค ว า ม เ ร่ ง ด่ ว น  แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ป ร ะ ช า ช น จ ะ ไ ด้ รั บ เ ป็ น ส า คั ญ  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วย ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการร้อยใจรักษ์ พ.ศ. 2562 – 2580 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบูรณาการมาตรการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ไขปัญหายา การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทางศาสตร์พระราชา การพัฒนา
ศักยภาพของคนในชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนต่อไปได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการโครงการ
ร้อยใจรักษ์ฯ แบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 ระยะ (ระยะเริ่มต้นปีงบประมาณ 2561 – 2562 ระยะด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2563 – 2572 และระยะรักษาสภาพความยั่ งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2573 – 2580)  
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โดยมีหน่วยงานหลักรับผิดชอบด าเนินการ เช่น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข กองทัพบก จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
โดยมีเป้าหมายด าเนินงานในพ้ืนที่ลุ่มน้ าห้วยเมืองงาม ครอบคลุม 4 หมู่บ้านหลัก ได้แก่ บ้านเมืองงามเหนือ  
บ้านห้วยส้าน บ้านหัวเมืองงาม บ้านเมืองงามใต้ และ 20 หมู่บ้านย่อยในต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย  
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวไม่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561  
และแผนปฏิบัติการโครงการรัอยใจรักษ์ฯ ที่เสนอในครั้งนี้เป็นการน ารูปแบบการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์ของ
พระราชามาขยายผลด าเนินการด้านการพัฒนาทางเลือกในพ้ืนที่เป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จฯ โดยใช้พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์เป็นพ้ืนที่ศึกษา เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ 
จึงเป็นการต่อยอดและขยายผลการพัฒนาระหว่างกัน 
 
14. เรื่อง  ขอความเห็นชอบโครงการน าเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่
ยั่งยืน ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) การชดเชยเยียวยาเจ้าของเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ปี 2558 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบโครงการน าเรือประมงออกนอกระบบเพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน 
ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) การชดเชยเยียวยาเจ้าของเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ปี 2558 เพ่ือเป็น
เงินค่าชดเชยเรือประมง จ านวน 305 ล า กรอบวงเงิน 764.454 ล้านบาท 
  2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นเงินค่าชดเชยเรือประมง จ านวน 252 ล า กรอบวงเงิน 469.604 ล้านบาท 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงการน าเรือประมงออกนอกระบบเพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน)  
การชดเชยเยียวยาเจ้าของเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ปี 2558 รวมจ านวน 305 ล า กรอบวงเงิน
ชดเชย 764.454 ล้านบาท โดยในปี 2562 จะขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นเงินค่าชดเชยเรือประมงจ านวน 252 ล า  
กรอบวงเงิน 469.604 ล้านบาท ส าหรับค่าชดเชยเรือประมงส่วนที่เหลือ 53 ล า จะเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 ต่อไป 
  2. โดยที่ประเทศไทยมีปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายและได้รับการเตือนจากสหภาพยุโรปให้มี
มาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) ซึ่งต่อมาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้มีค าสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย จ านวน 4 ฉบับ เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาให้การท าการ
ประมงสามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ ส่งผลให้มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการประมงที่จะต้อง
ด าเนินการตามค าสั่งดังกล่าว ได้แก่ แจ้งจุดจอดเรือ ตรึงพังงา ท าสัญลักษณ์ แจ้งงดใช้เรือและท าอัตลักษณ์เรือ
ตามที่กรมเจ้าท่าก าหนด และยังท าให้มีเรือประมงที่ไม่สามารถออกท าการประมง ต่อมาคณะกรรมการขับเคลื่อน
และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5ฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการน าเรือประมงออกนอก
ระบบ เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน โดยได้เห็นชอบโครงการน าเรือประมงออกนอกระบบ
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เพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) การชดเชยเยียวยาเจ้าของเรือที่ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการของรัฐ      ปี 2558 รายละเอียดโครงการ สรุปได้ ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ ชดเชยเยียวยาและบรรเทาผลกระทบให้กับเจ้าของเรือประมงจากมาตรการแก้ไขปัญหาการ

ท าประมงผิดกฎหมายของภาครัฐ 
เป้าหมาย เจ้าของเรือและเรือประมง รวม 305 ล า ที่เป็นกลุ่มเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของ

รัฐที่ไม่สามารถออกท าการประมง และให้ความร่วมมือกับภาครัฐ โดยไม่ขอใบอนุญาตท าการ
ประมงเป็นเหตุให้มีสัตว์น้ าเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร และจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่พบการ
กระท าความผิด (กลุ่มขาว) 

คุณสมบัติของ
เรือประมงที่
ได้รับเงิน
ค่าชดเชย 

(1) เป็นเรือประมงที่ได้รับผลกระทบจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
มาตรการของรัฐในการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ระยะท่ี 1 (ระยะเร่งด่วน) ทั้งนี้ 
ต้องเป็นเรือและเจ้าของเรือที่ไม่เคยกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการประมง กฎหมายเจ้าท่า 
และกฎหมายแรงงานมาก่อน 
(2) เป็นเรือประมงตามบัญชีรายชื่อที่ผ่านการพิจารณาจากคณะท างานตรวจสอบฯ  
(3) เป็นเรือประมงตามบัญชีรายชื่อที่ผ่านการประเมินราคาสภาพความเป็นจริงรายล าจาก
คณะท างานประเมินราคาตามสภาพเรือประมง 
(4) เป็นเรือประมงที่อยู่ในบัญชีรายชื่อพร้อมราคาชดเชยซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบของรอง
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)  
(5) ในกรณีท่ีมีการตรวจพบในภายหลังว่าผู้ที่จะได้รับการเยียวยา มีคุณสมบัติต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ข้อ (1) – (4) ให้ถือว่าบุคคลนั้นไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยของเรือล านั้น ๆ  

งบประมาณที่
รัฐจะชดเชย
และแหล่ง
งบประมาณ 

764.454 ล้านบาท 
[ราคาที่รัฐจะชดเชย = ร้อยละ 50 [ขนาดเรือ (ตันกรอส) x รอ้ยละคะแนนความสมบูรณ์ของ
โครงสร้างเรือ x ราคากลางต่อตันกรอส] 
โดยในปีท่ี 1 (มีนาคม – กันยายน 2562) จะชดเชยให้กับจ านวนเรือ 252 ล า คิดเป็น
งบประมาณ 469.604 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
และในปีที่ 2 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) จะชดเชยให้กับจ านวนเรือ 53 ล า คิดเป็น
งบประมาณ 294.850 ล้านบาท โดยบรรจุไว้ในค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  
ทั้งนี้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จะด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบกลาง
ประจ าปี 2563 

การจ่ายเงิน
ค่าชดเชย 

 แบ่งการจ่ายเงินออกเป็น 2 งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 จ านวนร้อยละ 30 ของจ านวนเงินค่าชดเชย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแยกชิ้นส่วน
หรือท าลายเรือประมง 
งวดที่ 2 จ านวนร้อยละ 70 ของจ านวนเงินค่าชดเชย หลังจากเจ้าของเรือประมงได้ด าเนินการ
แยกชิ้นส่วนหรือท าลายเรือประมงเรียบร้อยแล้ว 
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   โดยก าหนดเงื่อนไขในการขอรับค่าชดเชยว่า ผู้ที่ได้รับค่าชดเชยจะไม่ไปประกอบอาชีพ
ประมงหรืออ่ืน ๆ ที่ผิดกฎหมายต่อไปด้วย 

 
แต่งตั้ง 

 
15. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายปิ่นสาย สุรัสวดี ผู้อ านวยการ
กอง (ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการภาษี) ระดับสูง) กองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร ให้ด ารงต าแหน่ง            
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร) นักวิเคราะห์นโยบายและ                   
แผนทรงคุณวุฒิ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถว้นสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป   
 
16. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ แล ะเทคโนโลยี เสนอแต่ งตั้ ง  
นางเทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ให้ด ารงต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์ทดสอบ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป    
 
17. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา              
ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง   
 
18. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน จ านวน 5 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ด ารงต าแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้   
   1. นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์   
   2. นายโสภณ ชมชาญ  
   3. นายสิทธิพงษ์ ดิลกวณิช  
   4. นายวุฒิชาติ สิริช่วยชู  
   5. นายนพดล เภรีฤกษ์  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 


