ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนองค์กรชุมชน
ณ วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2561
เรื่อง
1.เรื่อง ร่ำงพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

สำระสำคัญ
ครม.มีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1.หลักการร่าง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ สนง.ปลัดสานักนายกฯ (สปน.) เสนอ และให้ส่ง สนง.
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณารับความเห็นและข้อสังเกตของ ก.การคลัง ก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนง.สภาความ
มั่นคงแห่งชาติ (สมช.) สนง. ก.พ. สนง.ศาลยุติธรรม สนง.เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ สนง.เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส.ข่าว
กรองแห่งชาติ (สขช.) ส.งบประมาณ สนง.คก.สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สสม.) คก.ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และส.เลขาธิการครม.(สลค.) ไปประกอบการพิจารณา ส่งให้ คก.ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อน
เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป
2.แผนการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาคัญที่ออกตาม ร่างพรบ.ดังกล่าว
3.สปน.รับความเห็นของ ก.การคลังและ คก.ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันฯ ไปพิจารณาดาเนินการ
สำระสำคัญ
1.การดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการโดยหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามที่กาหนดใน พรบ.นี้ เว้นแต่มกี ฎหมายอื่นที่ไม่ต่ากว่า
พรบ.นี้
2.เพิ่มบทนิยามคาว่า “ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ” เพื่อให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ครอบคลุมหน่วยงาน
ของรัฐทุกประเภท
3.ยกเลิกนิยามคาว่า “คนต่างด้าว” และเปิดกว้างให้คนต่างด้าวมีสิทธิเท่าเทียมกับคนสัญชาติไทย
4.หน่วยงำนของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ที่เป็นข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้โดยไม่ต้องร้องขอ
และแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
5.กาหนดวิธีการเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้
6.กำหนดระยะเวลำในกำรพิจำรณำเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรตำมที่ได้รับคำขอให้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น กำหนดให้มีคณะกรรมกำรข้อมูล
ข่ำวสำรประจำหน่วยงำน
7.กำหนดหลักเกณฑ์กำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคล
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สำระสำคัญ
8.แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
9.กาหนดให้ผู้อุทธรณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยของคณะกรรมฯ มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้
2.เรื่อง ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วย
ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่าง พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่าง พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อ
กำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่ ก.มหาดไทย (มท.)เสนอ และให้ส่ง สนง.คก.
พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำ กฤษฎีกาตรวจพิจารณา และรับความเห็นของ กกต.และ สนช.ไปประกอบการพิจารณา ส่งให้ คก.ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพื่อถอด
(ปนช.)พิจารณาก่อนเสนอ สนช. และให้ มท.รับความเห็นของ สสม.ไปพิจารณาดาเนินการ
ถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
สำระสำคัญ
ผู้บริหำรท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 1.ร่าง พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....
1.1 ปรับปรุง พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
.... รวม 2 ฉบับ
1.2 คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า กฎซึ่งออกโดยอานาจของสภาท้องถิ่น แต่ไม่รวมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
“ผู้ริเริ่ม” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน อปท.ที่ริเริ่มดาเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
1.3 ผู้มีสิทธิเข้าชื่อ ต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน อปท.นั้น จานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน อปท.นั้น ในวันที่ 1 มกราคม
ของปีที่มีการเข้าชื่อ สาหรับกรุงเทพมหานครต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่า 10,000 คน
1.4 ผู้ริเริ่มไม่น้อยกว่า 20 คน รวบรวมลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน อปท.
1.5 คาร้องขอประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อทุกคน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน เนื้อหาสาระของร่างฯ
1.6 ประธานสภาท้องถิ่นรับคาร้องส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นและเสนอต่อสภาท้องถิ่นโดยเร็ว ภายในสมัยประชุมนั้น
2.ร่าง พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2.1 แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.2 “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้ทมี่ ิได้เสียสิทธิในการเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกฯ
“ผู้มีสิทธิเข้าชื่อ” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเข้าชื่อ
“ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกฯ
2.3 จัดทาเป็นคาร้องพร้อมทั้งบัญชีรายชื่อ โดยต้องมีจานวนดังนี้
(1) อปท. ที่มผี ู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน 100,000 คน ต้องมีผู้มีสิทธิเข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 หรือไม่น้อยกว่า 5,000 คน
(2) อปท. ที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิน 100,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน ต้องมีผู้มีสิทธิเข้าชื่อไม่น้อยกว่า 10,000 คน
(3) อปท.ทีม่ ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิน 1,000,000 คน ต้องมีผู้มีสิทธิเข้าชื่อไม่น้อยกว่า 20,000 คน
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3.เรื่อง ขออนุมัติกำรจัดทำ
โครงกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย ชุดที่ 2
ระยะที่ 1

สำระสำคัญ
2.4 คาร้องขอ ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อทุกคน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รายละเอียดและพฤติการณ์ฯ
2.5 อปท.และ กกต.เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
2.6 กาหนดโทษทางอาญาแก่ผู้ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น หรือข่มขู่เพื่อให้บุคคล
ใดกระทาการ เช่น เข้าชื่อหรือมิให้เข้าชื่อ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการดังกล่าว
ครม.มีมติอนุมัติ
1.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1 จานวน 12 โครงการ รวม 3,365 หน่วย วงเงินลงทุนรวม จานวน 2,612.883 ล้านบาท
ตามที่ พม. เสนอ แบ่งเป็น
(1) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคม (10 โครงการ จานวน 3,094 หน่วย) วงเงินรวม 2,231.392 ล้านบาท
(2) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงพาณิชย์ (2 โครงการ จานวน 271 หน่วย) วงเงินรวม 381.491 ล้านบาท
2.พม. (การเคหะแห่งชาติ) รับความเห็นของ กค.และ สศช. ไปพิจารณาดาเนินการ
สำระสำคัญ เป็นโครงการเสริมสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า สร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคมด้านที่อยู่อาศัย
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
 กลุ่มผู้มีรายได้น้อย (1) กลุ่มกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีรายได้ประมาณ 26,101 – 38,300 บาท/เดือน/ครัวเรือน
(2) กลุ่มภูมิภาค มีรายได้ประมาณ 15,101 – 22,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน
 กลุ่มผู้รายได้ปานกลางค่อนข้างสูง
(1) กลุ่มกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีรายได้ประมาณ 59,701 บาทขึ้นไป/เดือน/ครัวเรือน
(2) กลุ่มภูมิภาค มีรายได้ประมาณ 34,701 บาทขึ้นไป/เดือน/ครัวเรือน
รู ปแบบ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถวและทาวน์โ ฮม 2 ชั้น 12 โครงการ รวม 3,365 หน่ว ย วงเงินลงทุนรวม 2,612.883 ล้ านบาท
ประกอบด้วย
โครงกำร
รำยละเอียด
1.โครงกำรเคหะชุมชนและบริกำรชุมชนเชิงสังคม 10 โครงกำร รวม 3,094 หน่วย ราคาขาย 650,000– 850,000 บาท
(1) อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
บ้านแฝด 2 ชั้น 362 หน่วย
(2) อู่ยา1 ต.ดอนกายาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
บ้านแฝด 2 ชั้น 186 หน่วย
บ้านแถว 2 ชั้น 136 หน่วย
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(3) พรหมณี1 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก
(4) ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี
(5) พัฒนานิคม 2 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
(6) ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
(7) จ.ศรีสะเกษ ระยะที่ 4 ส่วนที่ 2
(8) อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
(9) จ.ชุมพร
(10) จ.ปัตตานี

สำระสำคัญ
บ้านแฝด 2 ชั้น 498 หน่วย
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 328 หน่วย
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 188 หน่วย
บ้านแฝด 2 ชั้น 224 หน่วย
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 120 หน่วย
บ้านแฝด 2 ชั้น 208 หน่วย
บ้านแฝด 2 ชั้น 278 หน่วย
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 338 หน่วย
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 228 หน่วย

2.โครงกำรเคหะชุมชนและบริกำรชุมชน เชิงพำณิชย์ จำนวน 2 โครงกำร รวม 271 หน่วย ราคาขาย1.8–2.2 ล้านบาท
(1) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทาวน์โฮม 2 ชั้น 184 หน่วย
(2) จ.ศรีสะเกษ ระยะที่ 4 ส่วนที่ 1
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 87 หน่วย
4.เรื่อง ขออนุมัติกำรจัดทำ
โครงกำรอำคำรเช่ำสำหรับผู้มี
รำยได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2
จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวำน)
5.เรื่อง พื้นที่เป้ำหมำยและกรอบ
มำตรกำรแก้ไขปัญหำกำรอยู่อำศัย

ครม.มีมติอนุมัติหลักการจัดทาโครงการอาคารเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน) รวม 246
หน่วย วงเงินลงทุนรวม 115,649,000 บาท ตามที่ พม.เสนอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ กคช.ปรับแผนงานและงบประมาณ 2562
ควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างให้เป็นไปอย่างประหยัดและอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
สำระสำคัญ พม. รายงานว่า กคช. ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อย
จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน) เรียบร้อยแล้ว บนที่ดินประมาณ 5.39 ไร่ เป็นอาคารพักอาศัยสูง 4 ชั้น ขนาด 28 ตารางเมตร 246 หน่วย ค่า
เช่าสุทธิไม่เกิน 1,700 บาท/เดือน
ครม.มีมติเห็นชอบ ดังนี้
1.หลั ก การพื้ น ที่ เ ป้ า หมายและกรอบมาตรการแก้ ไ ขปั ญ หาการอยู่ อ าศั ย และท ากิ น ในพื้ น ที่ ป่ า ไม้ (ทุ ก ประเภท) ตามนั ย มติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ตามที่ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้รับความเห็นของ ก.เกษตรฯ
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เรื่อง
และทำกินในพื้นที่ป่ำไม้ (ทุก
ประเภท)

สำระสำคัญ
(กษ.) ก.พาณิชย์ (พณ) ก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และ ส.งบประมาณไปดาเนินการ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และมติ ครม. ตามข้อสังเกตของ สนง.คก.กฤษฎีกา (สคก.)
2.ทส.ชี้แจงให้รำษฎรกลุ่มเป้ำหมำยทรำบเกี่ยวกับเจตนำรมณ์ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในกำรจัดสรรที่ดินของแต่ละกลุ่มพื้นที่ให้ถูกต้อง
และชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและสิทธิของผู้ได้รับจัดสรรที่ดิน
3.ทส.กาหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขการบุกรุกพื้นที่ป่าให้ชัดเจนและดาเนินการอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติม
สำระสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ยังไม่ได้จัดที่ดินทากินฯ เฉพาะในส่วนที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ ทส.จาแนกเป็น 5 กลุ่ม
พื้นที่เป้ำหมำย

 ป่ำสงวนแห่งชำติ
กลุ่มที่ 1 ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้า ชั้นที่
3-5 ก่อน มติครม.เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
กลุ่มที่ 2 ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 3-5
หลังมติครม.เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 และต้องปฏิบัติตาม
คาสั่งคสช.ที่ 66/2567 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557
กลุ่มที่ 3 ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่
1-2 ก่อนมติครม.เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1-2 หลังมติ
ครม.เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 และต้องปฏิบัติตามคาสั่ง คสช. ที่
66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557
 ป่ำอนุรักษ์
กลุ่มที่ 4 ชุมชนที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ ทั้ง ก่อนและหลังมติครม.
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
 ป่ำชำยเลน

กรอบมำตรกำรแก้ไขปัญหำ
อนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ อยู่อาศัย/ทากิน แบบแปลงรวม
(ให้สิทธิทากิน มิให้เอกสารสิทธิ)
อนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ อยู่อาศัย/ทากิน แบบแปลงรวม
(ให้สิทธิทากิน มิให้เอกสารสิทธิ) โดยอยู่ภายใต้ข้อกาหนด
และเงื่อนไขที่เกื้อกูลต่อการอนุรักษ์
กาหนดให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้ทรัพยากรและที่ดิน จัด
ระเบียบการใช้ที่ดินอยู่อาศัย/ทากินเป็นหลักแหล่งอย่าง
เหมาะสม
เป็นพืน้ ที่ที่ต้องทาการฟื้นฟูสภาพป่า โดยกรมป่าไม้ร่วมกับ
ราษฎร จัดทาบันทึกข้อตกลงโดยมีหน้าที่ดูแลบารุงรักษาป่า
และขอรับผลผลิตจากไม้ที่ปลูกและใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ระหว่างแถวของต้นไม้
เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่เดิม มีการกาหนดขอบเขตพื้นที่ทากิน
ร่วมกันและให้สิทธิทากินมิให้เอกสารสิทธิ
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เรื่อง

สำระสำคัญ
กลุ่มที่ 5 ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน
สารวจ ตรวจสอบการครอบครองพื้นที่ จัดทาข้อมูลจาแนก
- พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และพื้นที่เกษตรกรรม
ตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ จัดทาแผนการบริหารจัดการ
- พื้นที่เมืองและสิ่งก่อสร้างถาวรให้กับราษฎรที่ครอบครองมา และโครงการเพื่อการอนุญาตใช้ประโยชน์ตามกฎหมายต่อไป
ก่อนคาสั่ง คสช. ที่ 66/2557 ราษฎรที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ คทช. และไม่รวมราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ทวงคืนผืนป่าที่คดี
ยังไม่สิ้นสุด

หมำยเหตุ เอกสารชุดนีเ้ ป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สรุปจากเว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th สาหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบทีส่ านักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรี โทร.0 2280-9000
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