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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561                                              1 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 9 เรื่อง โครงการทุนศึกษาต่อในต่างประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ 4 (ปี 2561-2565) 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการโครงการทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ 

ของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ 4 (ปี 2561-2565) จํานวน 
50 ทุน แบ่งเป็นทุนระดับปริญญาโท จํานวน 25 ทุน และทุนระดับปริญญาเอกจํานวน 25 ทุน  ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ โดยงบประมาณในการดําเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ 
  ทั้งน้ี มอบหมายให้สํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําแผนอัตรากําลังคนภาครัฐ
และแผนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐภาพรวมในระยะยาว (การจัดสรรทนุรัฐบาลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ) เพ่ือ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยแผนดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามแนวทางของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และมีการกําหนดกลไกกลางที่เป็นมาตรฐานในการพิจารณาจัดสรร
ทุนรัฐบาล โดยคํานึงถึงสาขาวิชาที่มีความจําเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาประเทศ และการทดแทนอัตรากําลังคน
ในสาขาที่ขาดแคลนของบุคลากรภาครัฐเป็นสําคัญ ทั้งน้ี ให้สํานักงาน ก.พ. พิจารณาให้มีกลไกในการทบทวน
แผนดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงด้วย 
  รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรทุนการศึกษาจากรัฐบาลจัดส่ง
เรื่องพร้อมทั้งรายละเอียดที่เก่ียวข้อง เช่น การกําหนดสัดส่วนของสาขาวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับความจําเป็น
เร่งด่วนและความต้องการในการเตรียมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน การวิเคราะห์อัตรากําลังในภาพรวม
และแผนอัตรากําลังคนเพ่ือทดแทนบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน เป็นต้น ให้กับสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก่อน
ดําเนินการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามข้ันตอนต่อไป 
  สาระสําคัญของเรื่อง  
                     กษ. รายงานว่า 
  1. กษ. มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้วยการให้ทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ ศึกษาใน
หลักสูตรนานาชาติเพ่ือทดแทนอัตรากําลังสาขาที่ขาดแคลนและรองรับภาระหน้าที่ ทิศทาง การพัฒนาของ กษ. 
ที่เพ่ิมมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังได้รับประสบการณ์ในการใช้
ภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับการศึกษาในต่างประเทศ และได้เข้าร่วมในโครงการทุนบัณฑิตศึกษาพัฒนาและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งเอเชียของสถาบัน AIT ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 70 พรรษาในปี 2545 การเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว กษ.  
 

ได้จัดทํา... 
 





วาระ
เร่ืองที่

ต่างประเทศ 9 โครงการทุนศึกษาต่อในต่างประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะท่ี 4 (ปี 2561-2565)

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                      วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 
 
  วันน้ี (3 กรกฎาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมพันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้
ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา 
    ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม)  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นําเข้า และนํา
    ผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐ 
    ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. .... 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  4.   เรื่อง  แนวทางการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์    
  5.  เรื่อง   การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
    ของประเทศสู่ Thailand 4.0  
 

ต่างประเทศ 
 
  6.  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ 
    สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทําความผิด 
    และความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาในคดีอาญา  
    (สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษ)  
  7.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่าง 
    ประเทศ [Memorandum of Understanding (MOU) between the  
    Association of Southeast Asian Nation (ASEA) and the International 
    Renewable Energy Agency (IRENA)] 
  8.  เรื่อง  การรับรองร่างปฏิญญาอูลานบาตอร์และแผนปฏิบัติการกรอบเซนไดของภูมิภาค
    เอเชีย สําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจาก 
    ภัยพิบัติ ประจําปี พ.ศ. 2561   ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย 
  9.  เรื่อง  โครงการทุนศึกษาต่อในต่างประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ 
    สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ 4 (ปี 2561-2565) 
 10.  เรื่อง  ขออนุมัติร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
   ทวิภาคี (JC)  ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 9 
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แต่งต้ัง 

 
  11.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  12.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม 
  13.  เรื่อง  แต่งต้ังผู้อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
  14.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
  15.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษทดแทนตําแหน่ง 
    ที่ว่างลง 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
   
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายเวลาการลดอัตราภาษี มูลค่าเพ่ิม) ตามที่กระทรวงการคลัง 
(กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  กค. เสนอว่า   
  1. ปัจจุบันได้กําหนดให้มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม สําหรับการขายสินค้า การให้บริการ                
หรือการนําเข้าทุกกรณี โดยให้จัดเก็บในอัตราร้อยละ 6.3 (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) หรือร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น)              
เป็นระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ทั้งน้ี ตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560 โดยกําหนดเวลาการลดอัตรา
ภาษีมูลค่าเพ่ิมดังกล่าวใกล้จะสิ้นสุดลง  
  2. แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2561 คาดว่าจะสามารถขยายตัวร้อยละ 4.2 
ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากปี 2560 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.9 โดยมีปัจจัยจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยว            
ที่มีแนวโน้มขยายตัวสอดคล้องกับประเทศคู่ค้าหลัก รวมทั้งการใช้จ่ายภาครัฐเพ่ือการบริโภค และการลงทุนภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ปรับเพ่ิมขึ้น ความคืบหน้าของโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
ขนาดใหญ่ การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในเกณฑ์สูง 
นอกจากน้ี เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี มูลค่าสินค้าส่งออกที่ขยายตัวและรายได้
ครัวเรือนนอกภาคเกษตรที่มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในด้านอุปสงค์              
การบริโภค การลงทุนให้มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
  3. โดยต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 กําหนดเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมตามข้อ 1. ดังกล่าว              
จะสิ้นสุดลง จึงอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมที่มีการลงทุนและการบริโภคในประเทศที่อยู่
ในช่วงขยายตัวอย่างต่อเน่ืองอาจมีการชะลอตัว ระดับราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ จะมีการปรับราคาสูงขึ้น                
ดังน้ัน จึงเห็นควรกําหนดให้ขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มออกไปอีก 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561                
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  
  4. กค. ได้ดําเนินการจัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับ ตามมาตรา 27 
และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังน้ี  
   4.1 ในส่วนรายได้ของภาครัฐ กค. ได้จัดทํารายงานตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังน้ี  
    4.1.1 การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมเหลือร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) 
จะทําให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 258,500 ล้านบาท 
    4.1.2 การกําหนดให้คงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) 
จะไม่มีผลกระทบต่อการประมาณการรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี เน่ืองจากในการจัดทํางบประมาณ
ได้มีการคํานวณประมาณการรายได้ โดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานการคํานวณของอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ในอัตราร้อยละ 7 
(รวมภาษีท้องถิ่น)  
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   4.2 ในส่วนของประชาชน จะช่วยลดผลกระทบจากค่าครองชีพ ช่วยกระตุ้นการบริโภคของ
ประชาชน ภาคธุรกิจมีการลงทุนเพ่ิมขึ้น และส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัว  
   4.3 ในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจ ทําให้เกิดความชัดเจนในเร่ืองของอัตราภาษี ซึ่งจะมี           
ส่วนช่วยสร้างความเช่ือมั่นในการประกอบธุรกิจให้แก่ภาคเอกชน และสามารถวางแผนการบริหารธุรกิจได้             
อย่างถูกต้องต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้มีการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 6.3               
(ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) หรือร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและ
สังคม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดย
ให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการตรวจพิจารณา
ด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญติัแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

  1. กําหนดให้มีกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เป็นกองทุนหมุนเวียนที่อยู่ภายใต้
การกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 โดยต้ังขึ้นในสํานักงานปลัดกระทรวง กค. 
และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย 

  2. กําหนดให้กองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคมทําหน้าที่เป็นทุนหมุนเวียนและใช้
จ่ายเก่ียวกับการจัดประชารัฐสวัสดิการตามมติคณะรัฐมนตีเพ่ือสร้างความมั่นคงทางการเงินสําหรับประชาชนผู้มี
รายได้น้อยและเกษตรกรที่ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ตลอดจนสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคม ผ่าน
หน่วยงาน มูลนิธิและองค์กรการกุศล เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในภาวะลําบากทุกประเภท ซึ่งเป็นการขยาย
วัตถุประสงค์ของกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก 

  3. กําหนดแหล่งเงินทุนของกองทุนฯ ประกอบด้วย เงินที่มาจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่รัฐ
จัดสรรให้ และเงินบริจาคจากภาคเอกชนและประชาชน 

  4. กําหนดให้คณะกรรมการกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ประกอบด้วย ปลัด
กระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสํานักงบประมาณ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินสามคน โดยมีผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวง กค. เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งน้ี 
สําหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกําหนดให้ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ด้านการเงิน 
เศรษฐศาสตร์การลงทุน กฎหมาย หรือด้านอ่ืนที่เก่ียวข้องกับกองทุนเพ่ือสามารถให้ความเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ในการ
บริหารจัดการกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 

  5. กําหนดให้มีบทบัญญัติเก่ียวกับการบัญชีและการตรวจสอบที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
บริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี เพ่ือให้การบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวของกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจ
ฐานรากและสังคม เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับทุนหมุนเวียนอ่ืน 
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  6. กําหนดบทเฉพาะกาล โดยให้โอนบรรดาเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และหน้ีสิน ที่เก่ียวเน่ืองกับกองทุน
ประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ในสํานักงานปลัดกระทรวง กค. ไปเป็นของกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก
และสังคม และให้คณะกรรมการบริหารกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกองทุน
ประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามพระราชบัญญัติน้ีไปพลางก่อน จนกว่าจะมีคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติน้ี อีกทั้งให้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากว่าด้วยการบริหาร
กองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. 2560 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี จนกว่าจะมีระเบียบประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี
ใช้บังคับ 
 
3. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นําเข้า และนําผ่านตามข้อมติคณะ
มนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดสินค้าต้องห้าม
ส่งออก นําเข้า และนําผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ                
ร่ า งอ นุ บัญญั ติที่ เ สนอคณะรั ฐมนต รีตรวจพิจารณา  โดยให้ รั บข้อสั ง เกตของกระทรวงการคลั งและ                 
กระทรวงการต่างประเทศไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างประกาศ  
  1. กําหนดให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นําเข้า                
และนําผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี               
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  
  2. กําหนดนิยามคําว่า “อาวุธและยุทโธปกรณ์” และกําหนดนิยามคําว่า “สินค้าฟุ่มเฟือย”                
“คอนเดนเซตและก๊าซธรรมชาติเหลว” “ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกลั่น” “เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า” “ยานพาหนะ” 
“สินค้าแร่” “นํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับอากาศยาน” “นํ้ามันดิบ” “อาหารทะเล” “สิ่งทอและของทําด้วยสิ่งทอ” 
“อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” “ดินและหิน” และ “ไม้” ให้เป็นไปตามรายการสินค้าตามบัญชีท้ายประกาศ  
  3. กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ สินค้าฟุ่มเฟือย คอนเดนเซตและก๊าซธรรมชาติเหลว ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมกลั่น เครื่องจักรและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ สินค้าแร่เฉพาะเหล็ก และโลหะ เป็นสินค้าที่ต้องห้าม
ส่งออกและห้ามนําผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และให้นํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับอากาศยาน 
และน้ํามันดิบ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี   
  4. กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ สินค้าแร่ รูปป้ัน อาหารทะเล สิ่งทอและของทําด้วยสิ่งทอ 
อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เคร่ืองจักรและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ดินและหิน ไม้และยานพาหนะ เฉพาะเรือและ
สิ่งก่อสร้างลอยนํ้า ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เป็นสินค้าที่ต้องห้าม
นําเข้ามาในราชอาณาจักร  
  5. กําหนดให้สินค้าที่กําหนดไว้ตามข้อ 3. และข้อ 4. เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนําเข้า และ
ห้ามนําผ่านราชอาณาจักร ไปยังกองกําลังติดอาวุธ เพ่ือใช้สนับสนุนกองกําลังติดอาวุธของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี  
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  6. กําหนดข้อยกเว้นที่มิให้ใช้บังคับ เช่น เพ่ือวัตถุประสงค์ทางด้านมนุษยธรรมสําหรับพลเมืองของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี หรือเพ่ือใช้ในกิจกรรมของคณะผู้แทนทางการทูต หรือเพ่ือใช้ 
ในการดํารงชีพ  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
4.  เรื่อง แนวทางการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบกรณีบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เห็นชอบให้สายการบินซาอุดีอาระเบียน             
แอร์ไลน์ เป็นสายการบินพันธมิตรในการขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย ประจําปี พ.ศ. 2561 และการลงนามใน
ข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กับสายการบินซาอุดีอาระเบียน แอร์ไลน์                 
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา  
  2. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 (เรื่อง ขอเงินงบกลาง 
ประจําปี  พ.ศ. 2548 เพ่ือเป็นเงินสํารองจ่ายค่าที่พักสําหรับผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์และการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธี
ฮัจย์สําหรับชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลาม) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 [เรื่อง รายงาน             
การดําเนินงานกิจการฮัจย์ประจําปี 2553 (ฮ.ศ. 1431)] เฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญ
พิธีฮัจย์ชาวไทย  โดยให้สายการบินแห่งชาติที่รัฐบาลประเทศซาอุดีอาระเบียมอบหมายร่วมกับบริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน)  เป็นผู้รับผิดชอบในการขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  ตามความ 
ตกลงระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทบกับกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์  และกรมการบิน         
พลเรือนซาอุดีอาระเบีย ที่จะมีขึ้นในแต่ละปี 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. เน่ืองจากกรมการบินพลเรือนซาอุดีอาระเบียได้กําหนดข้อตกลงใหม่ในการขนส่งผู้แสวงบุญ           
พิธีฮัจย์ ซึ่งเป็นการดําเนินการตามท่ีกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์  ซาอุดีอาระเบียกําหนด เพ่ือใช้บังคับกับทุกประเทศ
ที่มีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามและจะเดินทางไปแสวงบุญพิธีฮัจย์ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีข้อกําหนด ดังน้ี               
(1) การขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ให้แบ่งจํานวนผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ฝ่ายละคร่ึงหน่ึงระหว่างสายการบินแห่งชาติของ
ประเทศไทยกับสายการบินแห่งชาติของประเทศซาอุดีอาระเบีย (2) ไม่อนุญาตให้สายการบินของประเทศอ่ืนนอกจาก
สายการบินแห่งชาติของประเทศไทยและประเทศซาอุดีอาระเบียดําเนินการขนส่ง เว้นแต่จะได้รับการอนุญาต           
จากกรมการบินพลเรือนซาอุดีอาระเบีย และ (3) ดําเนินการโดยรูปแบบเที่ยวบินเช่าเหมาลําเท่าน้ัน ซึ่งคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาข้อตกลงดังกล่าวและมีมติเห็นชอบแล้ว  รวมทั้งมอบหมายให้กรมการ
ปกครองในฐานะสํานักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง
ต่อไป ประกอบกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องซึ่งรวมถึงบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ได้เห็นชอบข้อตกลงดังกล่าว 
ด้วยแล้ว  
  2. โดยที่ผ่านมาการดําเนินการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทยมีการดําเนินการตาม          
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2548  และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็น 
การมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมประสานกับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในการจัดเที่ยวบินประเภท           
เช่าเหมาลําขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทยไปยังประเทศซาอุดิอาระเบีย รวมถึงหาพันธมิตรร่วมทําการบิน           
เพ่ือให้บริการขนส่ง โดยมิได้มีการระบุว่าต้องเป็นสายการบินใด  แต่เน่ืองจากข้อตกลงข้างต้นมีการกําหนด
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รายละเอียดเพ่ิมขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามท่ีข้อตกลงข้างต้นกําหนด  
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองในฐานะสํานักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 
จึงเสนอให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เพ่ือให้การดําเนินการสอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามข้อตกลงข้างต้น
และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นตามที่ประเทศซาอุดีอาระเบียจะกําหนดในแต่ละปี    
  ทั้งน้ี  ในส่วนของการดําเนินการในปี พ.ศ. 2561 กรมการปกครองได้มีการลงนามในข้อตกลง
ดังกล่าวกับสายการบินซาอุดีอาระเบียน แอร์ไลน์ ไปแล้วเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 (กรมการบินพลเรือน
ซาอุดีอาระเบียได้กําหนดให้สายการบินซาอุดีอาระเบียน แอร์ไลน์ เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศ
ซาอุดีอาระเบียสําหรับปี พ.ศ. 2561) ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ในคราวการประชุม 
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 และโดยที่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเก่ียวกับการรับจัดบริการขนส่งผู้แสวง
บุญพิธีฮัจย์ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 ประกอบกับเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ซึ่ง              
เข้าข่ายตามมาตรา 4 (9) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ดังน้ัน           
จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบตามท่ี มท. เสนอ  
 
5. เรื่อง  การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ 
Thailand 4.0  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาการยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0 ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ แล้วมีมติดังน้ี  

1. ให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์กลางในการ 
บริหารองค์การมหาชนที่เป็นหน่วยงานด้านการวิจัยทั้งระบบ (ซึ่งรวมหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน การประเมินผลและการบริหารงานของคณะกรรมการองค์การมหาชน) และให้รับความเห็นและ
ข้อสังเกตของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
รวมถึงความเห็นของข้อสั่งการของคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย 
Thailang 4.0 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2561  และคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
องค์การมหาชน  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 [ตามหนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด่วนที่สุด ที่ วท (ปคร) 5401/4852 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 (เรื่อง การยกระดับการวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0)] ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ 
เพ่ือเป็นการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป  

2. เห็นชอบในหลักการของการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ตามท่ี วท. เสนอ  
และให้ วท. หารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดในการจัดทําร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว โดยให้
รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รวมถึงความเห็นและข้อสั่งการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือ
รองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 [ตาม
หนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด ที่ วท (ปคร) 5401/4852 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 (เรื่อง 
การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0)] ไป
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
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3. รับทราบแนวทางการจัดต้ัง Holding Company ที่ดําเนินธุรกิจในรูปแบบเอกชน  ตามท่ี วท.  
เสนอ และให้ วท. ดําเนินการตามนัยพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ทั้งน้ี ให้รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงคมนาคมและสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
รวมถึงความเห็นและข้อสั่งการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย 
Thailand  4.0 [ตามหนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด ที่ วท (ปคร)  5401/4852 ลงวันที่ 26 
มิถุนายน 2561 เรื่อง การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ 
Thailand 4.0] ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

ต่างประเทศ 
 
6. เรื่อง ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกาว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทําความผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตาม                
คําพิพากษาในคดีอาญา (สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย              
ศรีลังกาว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทําความผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาในคดีอาญา 
(สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษ)  
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามสนธิสัญญาฯ  
  3. ให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามในสนธิสัญญาข้างต้นในกรณี
ที่ผู้ลงนามไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
  4. ให้ กต. ดําเนินการให้สนธิสัญญาฯ มีผลใช้บังคับในโอกาสอันเหมาะสมตามแต่จะตกลงกับฝ่ายศรี
ลังกาต่อไป (สนธิสัญญาดังกล่าวมีกําหนดการลงนามระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ในโอกาสท่ีนายกรัฐมนตรี
เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการ)  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ร่างสนธิสัญญาดังกล่าวเป็นการกําหนดเง่ือนไขและขั้นตอนในการขอโอน และการรับโอนตัวผู้ต้อง                
คําพิพากษาระหว่างภาคี สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี  
  1. บุคคลที่ต้องโทษตามคําพิพากษาในดินแดนของภาคีฝ่ายหน่ึง อาจได้รับการโอนตัวไปยังดินแดน
ของภาคีอีกฝ่ายหน่ึงตามบทบัญญัติของสนธิสัญญาน้ี เพ่ือรับโทษที่บุคคลน้ันถูกพิพากษา   
  2. ผู้กระทําผิดอาจได้รับการโอนตัวภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ี  
   2.1 หากการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําอันเป็นมูลเหตุของการมีคําพิพากษา               
ให้ลงโทษเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายของรัฐผู้รับ  
   2.2 หากผู้กระทําผิดเป็นคนชาติของรัฐผู้รับและมิได้เป็นคนชาติของรัฐผู้โอน  
   2.3 หากโทษตามคําพิพากษาที่ลงแก่ผู้กระทําผิดเป็นโทษจําคกุ กักขัง หรือการทําให้สูญเสีย
อิสรภาพในรูปแบบอ่ืนใด   
   2.4 หากผู้กระทําผิดได้รับโทษทําให้สูญเสียอิสรภาพในรูปแบบอ่ืนใดมาแล้วเป็นระยะเวลา
ขั้นตํ่าตามที่กําหนดโดยกฎหมายของรัฐผู้โอน  
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   2.5 หากในขณะที่ได้รับคําร้องขอให้โอนตัว ผู้กระทําผิดยังคงเหลือระยะเวลาในการรับโทษ
ตามคําพิพากษาอีกอย่างน้อยหน่ึงปี  
   2.6 หากรัฐผู้โอน รัฐผู้รับ และผู้กระทําผิดเห็นชอบต่อการโอนตัว  
  3. คําร้องขอให้โอนตัวผู้กระทําผิดจะถูกปฏิเสธตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี  
   3.1 ในกรณีรัฐผู้โอนคือราชอาณาจักรไทย หากผู้กระทําผิดถูกพิพากษาให้รับโทษใน
ความผิด (1) ต่อความม่ันคงภายในหรือภายนอกของรัฐ (2) ต่อประมุขของรัฐ หรือสมาชิกในครอบครัวของประมุข
ของรัฐ หรือ (3) ต่อกฎหมายคุ้มครองสมบัติที่มีค่าทางศิลปะของชาติ  
   3.2 ในกรณีรัฐผู้โอนคือสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา หากผู้กระทําผิด                
ถูกพิพากษาให้รับโทษในความผิด (1) ต่อความมั่นคงของชาติ หรือผลประโยชน์ที่สําคัญอ่ืนใดของศรีลังกา หรือ                
(2) ภายใต้กฎหมายทหาร  
   3.3 หากคําพิพากษายังไม่ถึงที่สุด และการดําเนินคดีอ่ืนเก่ียวกับความผิดน้ันหรือ                 
ความผิดอ่ืนใดยังค้างการพิจารณาอยู่ในรัฐผู้โอน  
  4. รัฐผู้โอนยังคงไว้ซึ่งเขตอํานาจแต่ผู้เดียวเก่ียวกับคําพิพากษาของศาลตน โทษตามคําพิพากษาท่ี
กําหนดโดยศาลน้ัน และขั้นตอนที่เก่ียวกับการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง หรือการยกเลิกคําพิพากษาและโทษตามคํา
พิพากษาเหล่าน้ัน  
  5. การบังคับโทษตามคําพิพากษาต่อภายหลังการโอนตัวให้เป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนของรัฐ
ผู้รับ  
  6. สนธิสัญญาน้ีจะใช้บังคับการบังคับโทษตามคําพิพากษา ไม่ว่ามีก่อนหรือหลังสนธิสัญญาน้ีมีผล            
ใช้บังคับ  
  7. เมื่อภาคีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดร้องขอ ให้คู่ภาคีปรึกษาหารือกันเก่ียวกับการตีความ และ/หรือ                 
การใช้บังคับสนธิสัญญาน้ี  
  8. ให้สนธิสัญญาน้ีได้รับการสัตยาบันและให้เริ่มมีผลใช้บังคับในวันที่มีการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร 
และภาคีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดอาจบอกเลิกสนธิสัญญาน้ีเมื่อใดก็ได้ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังภาคีอีกฝ่ายหน่ึง 
ให้การบอกเลิกมีผล 6 เดือน หลังจากวันที่ภาคีอีกฝ่ายได้รับแจ้งการบอกเลิกดังกล่าว  
   
7. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ 
[Memorandum of Understanding (MOU) between the Association of Southeast Asian Nation 
(ASEA) and the International Renewable Energy Agency (IRENA)] 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่าง
ประเทศ [Memorandum of Understanding (MOU) between the Association of Southeast Asian Nation 
(ASEA) and the International Renewable Energy Agency (IRENA)] ซึ่ง พน. แจ้งว่าจะต้องดําเนินการให้ทัน
ก่อนวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เพ่ือสํานักเลขาธิการอาเซียนจะได้ดําเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้แทนถาวรประจําอาเซียนตลอดจนเตรียมการลงนามให้ทันก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนคร้ังที่ 36 
ในเดือนตุลาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
  2. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนสามารถลงนามในนามอาเซียนได้โดยประเทศสมาชิก
จะต้องให้ความยินยอมให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งนี้ตามกฎระเบียบ
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ว่าด้วยการทําความตกลงระหว่างประเทศโดยอาเซียน ค.ศ. 2011 (2011 Rules of Procedure for the 
Conclusion of International Agreements by ASEAN) ซึ่งคณะมนตรีประสานงานอาเซียนได้รับรองเมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2554  
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญหรือ
กระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พน. และ
คณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก
ครั้ง 
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่ไม่มีผลผูกพันทาง
กฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินการตามแผน APAEC 2016-2025 ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการดําเนินงาน
ภายใต้คณะทํางานเครือข่ายด้านพลังงานหมุนเวียน [Renewable Energy Sub-sector Network (RE-SSN)] และ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการเพ่ิมการใช้พลังงานหมุนเวียนในอาเซียน ในการก้าวเข้าสู่การเปล่ียนผ่านด้าน
พลังงานไปสู่อนาคตพลังงานท่ีมีคาร์บอนตํ่า สะอาด มั่นคง ราคาถูก และยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียนต่อไป 
  ขอบเขตความร่วมมือ 1) การจัดต้ังการประชุมระหว่างอาเซียน IRENA ผ่านการประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนด้านพลังงาน และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน 2) การดําเนินกิจกรรมร่วมกันตาม
โครงการภายใต้ RE-SSN และแผนงานที่ IRENA ดําเนินการอยู่ เช่น (1) การวางแผนพลังงานในการบูรณาการแหล่ง
พลังงานหมุนเวียนสัดส่วนสูงกับสัดส่วนพลังงานของอาเซียน (2) การประเมินผลและแนวทางสําหรับการเร่งรัดการใช้
พลังงานหมุนเวียนตามที่เหมาะสม รวมถึงการปรับปรุงคาดการณ์พลังงานหมุนเวียนอาเซียนให้ทันสมัย (3) กรอบ
นโยบายและกฎระเบียบด้านพลังงานหมุนเวียน และผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมของการใช้พลังงานหมุนเวียน                
(4) เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียน เพ่ือให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเท่าที่ทําได้ (5) การ
อบรมและการเพ่ิมขดีความสามมารถในด้านพลังงานหมุนเวียน และ (6) การพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนเพ่ือให้
สามารถขอรับการสนับสนุนทางการเงิน/สินเช่ือจากธนาคารได้ 
  ทั้งน้ี บันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ลงนามเป็นต้นไปและเน้ือหาใน
บันทึกความเข้าใจน้ีมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาสามปี หรือจนกว่าจะมีการขอสิ้นสุดบันทึกความเข้าใจโดย                 
ความเห็นชอบร่วมกันของทั้งสองฝ่ายหรือคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดแจ้งเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้า              
หกสิบวัน  
 
8. เรื่ อง  การรับรองร่างปฏิญญาอูลานบาตอร์และแผนปฏิบั ติการกรอบเซนไดของภูมิภาคเอเชีย                
สําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประจําปี พ.ศ. 2561                
ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างปฏิญญาอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar Declaration) และ                 
ร่างแผนปฏิบัติการกรอบเซนไดของภูมิภาคเอเชีย พ.ศ. 2561– 2563 (Action Plan 2018 – 2020: Asia Regional 
Plan for Implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030) 
  2. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําในเอกสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัด              
ต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ มท. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
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  3. อนุมัติให้ผู้ ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงมหาดไทย (ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่า                 
การกระทรวงมหาดไทยให้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ                
ประจําปี พ.ศ. 2561 ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย) เป็นผู้รับรองเอกสารดังกล่าว 
  สาระสําคัญของร่างทั้ง 2 ฉบับ มีดังน้ี 
  1. ร่างปฏิญญาอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar Declaration) คือ คําประกาศแสดงเจตจํานง                 
ทางการเมืองของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งภูมิภาคเอเชียประจําปี 
พ.ศ. 2561 ที่จะร่วมให้การสนับสนุนการดําเนินงานด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติตามกรอบเซนไดเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนและสอดคล้องกับนโยบายระหว่างประเทศอ่ืน ๆ เช่น ความตกลงปารีส ด้วยการเรียกร้อง
ให้รัฐบาลและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดําเนินการ 
  2. ร่างแผนปฏิบัติการกรอบเซนไดของภูมิภาคเอเชีย พ.ศ. 2561– 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ประเทศสมาชิกและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคเอเชียนําไปใช้เป็นแผนที่นําทางสําหรับขับเคลื่อนและดําเนินการ
ตามกรอบเซนไดฯ ซึ่งมีระยะการดําเนินงาน 15 ปี (พ.ศ. 2558 – 2573) ด้วยการกําหนดเป้าหมายร่วมของภูมิภาคที่
ควรบรรลุทุก ๆ 2 ปี (Milestones) และจะมีการทบทวนผลการดําเนินงานและปรับเป้าหมายดังกล่าวร่วมกันใน                
การประชุม AMCDRR ทุกคร้ัง ในการน้ี ร่างแผนปฏิบัติการกรอบเซนไดของภูมิภาคเอเชีย พ.ศ. 2561 – 2563 ที่จะมี
การพิจารณาและรับรองร่วมกันในการประชุม  AMCDRR 2018 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2561                 
ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย จึงเป็นการพัฒนาต่อเน่ืองมาจากแผนปฏิบัติการฯ ฉบับก่อน โดยสาระสําคัญ
ของร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับน้ี ยังคงเป็นการกําหนดเป้าหมายร่วม(Milestones) และจัดลําดับความสําคัญ                 
ของกิจกรรมที่ควรดําเนินการในรอบปี พ.ศ. 2561 – 2563 ที่เป็นไปตามภารกิจและพันธกิจของกรอบเซนได                 
4 ประการ ดังน้ี  
   (1) ส่งเสริมให้มีการจัดทําคู่มือและเครื่องมือสําหรับภูมิภาคด้านการประเมินความเสี่ยง                 
ที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 
   (2) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ความร่วมมือระดับภูมิภาค ด้วยการพัฒนาความเป็น
หุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติ ที่คํานึงถึงความต้องการเฉพาะของกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงมากที่สุด 
   (3) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ในภูมิภาคและให้ความสําคัญกับการสนับสนุนในระดับ
ภูมิภาค 
   (4) ส่งเสริมและเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการประเมิน                 
ความเสี่ยงแบบบูรณาการที่นําผลการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมและความสูญเสียมาร่วมการพิจารณา 
 
9. เรื่อง โครงการทุนศึกษาต่อในต่างประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย ระยะที่ 4 (ปี 2561-2565) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการโครงการทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศของบุคลากรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ 4 (ปี 2561-2565) จํานวน 50 ทุน แบ่งเป็นทุนระดับ
ปริญญาโท จํานวน 25 ทุน และทุนระดับปริญญาเอกจํานวน 25 ทุน  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
โดยงบประมาณในการดําเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  ทั้งน้ี มอบหมายให้สํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําแผนอัตรากําลังคนภาครัฐและ
แผนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐภาพรวมในระยะยาว (การจัดสรรทุนรัฐบาลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ) เพ่ือเสนอ
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คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยแผนดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ และมีการกําหนดกลไกกลางที่เป็นมาตรฐานในการพิจารณาจัดสรรทุนรัฐบาล โดย
คํานึงถึงสาขาวิชาที่มีความจําเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาประเทศ และการทดแทนอัตรากําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน
ของบุคลากรภาครัฐเป็นสําคัญ ทั้งน้ี ให้สํานักงาน ก.พ. พิจารณาให้มีกลไกในการทบทวนแผนดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และสภาวะแวดล้อมในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงด้วย 
  รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานท่ีมีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรทุนการศึกษาจากรัฐบาลจัดส่งเร่ือง
พร้อมทั้งรายละเอียดที่เก่ียวข้อง เช่น การกําหนดสัดส่วนของสาขาวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับความจําเป็นเร่งด่วนและ
ความต้องการในการเตรียมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน การวิเคราะห์อัตรากําลังในภาพรวมและแผนอัตรา
กําลังคนเพ่ือทดแทนบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน เป็นต้น ให้กับสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก่อนดําเนินการเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามข้ันตอนต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
                     กษ. รายงานว่า 
  1. กษ. มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้วยการให้ทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ ศึกษาในหลักสูตร
นานาชาติเพ่ือทดแทนอัตรากําลังสาขาที่ขาดแคลนและรองรับภาระหน้าที่ ทิศทาง การพัฒนาของ กษ. ที่เพ่ิมมากขึ้น
และเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังได้รับประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษ
เช่นเดียวกับการศึกษาในต่างประเทศ และได้เข้าร่วมในโครงการทุนบัณฑิตศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่ง
เอเชียของสถาบัน AIT ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ           
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 70 พรรษาในปี 2545 การเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว กษ. ได้จัดทําโครงการทุนศึกษาต่อ
ในประเทศของบุคลากร กษ. ณ สถาบัน AIT ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ระยะที่ 1 (ปี 2546-2550) ระยะที่ 2                
(ปี 2551-2555) ระยะที่ 3 (2556-2560) เพ่ือสนับสนุนบุคลากรของ กษ. ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านวิจัยให้ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
เพ่ือการผลิตและการพัฒนาสินค้าเกษตร รวมทั้งการประเมินผลการดําเนินการจัดสรรทุนภายใต้โครงการฯ ที่ผ่านมา
ได้ระบุถึงความต้องการให้มีการดําเนินการจัดสรรทุนศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
   2. โครงการทุนศึกษาต่อในต่างประเทศของบุคลากร กษ. ณ AIT ระยะที่ 3 (ปี 2556-2560) สิ้นสุด
โครงการในปี พ.ศ. 2560 และมีเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องดําเนินโครงการต่อเน่ืองในระยะที่ 4 (ปี 2561-2565) 
เพ่ือพัฒนาบุคลกรอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองทันกับการเรียนการสอนและการดําเนินการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยโครงการทุนศึกษาต่อในต่างประเทศของบุคลากร กษ. ณ สถาบัน AIT ระยะที่ 4                
(ปี 2561-2565) ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการมีดังน้ี 
  1.  เพ่ือยกระดับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมด้านการเกษตร 
  2. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร กษ. ให้มีความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และ
ความรู้ในการดําเนินธุรกิจต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่
สนับสนุนภารกิจหลักของ กษ. หรือองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์พร้อมต่อการรับรองภารกิจเร่งด่วนที่มีความจําเป็น 
แต่ กษ .  ยังคงขาดแคลนบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้สอดคล้องต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ของ กษ. 
  3. เ พ่ือสร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาทดแทนอัตรากําลังที่จะมี                
การเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดตามยุทธศาสตร์การปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ 
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  เป้าหมายของโครงการ 
  1. บุคลากร กษ. ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัย ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่จําเป็น
ต่อภารกิจขององค์กร และสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ จํานวน 50 คน ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) แบ่งเป็นระดับปริญญาโท จํานวน 25 คน และระดับปริญญาเอกจํานวน 25 คน 
  2. ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีทางเกษตร รวมถึงระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถ
แก้ไขปัญหาภาคการเกษตรได้อย่างย่ังยืน ตลอดจนการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตร 
 
10. เรื่อง ขออนุมัติร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC)               
ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 9 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 

1. เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC)   
ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 9 (9th Meeting of the Joint Commission between the Kingdom of Thailand and 
the Republic of Indonesia = JC)  

2. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่ 
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. ดําเนินการได้โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อม
ทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว  

สาระสําคัญของเร่ือง 
 กต. รายงานว่า  

1. สาธารณรัฐอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ 
ทวิภาคี ไทย – อินโดนีเซีย  ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองย็อกยาการ์ตา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเป็นประธานร่วม   

2. การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ เป็นกลไกหารือระดับรัฐมนตรีเก่ียวกับแนวทางการดําเนิน 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียแบบรอบด้านที่ครอบคลุมมิติความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ  ได้แก่ 1) การเมืองและ
ความมั่นคง 2) ความร่วมมือด้านกฎหมายและกงสุล  3) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน  
และการท่องเที่ยว  4) ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม 5) ความร่วมมือด้านเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันทางการ
ทูต และ 6) ความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคี   

 
แต่งต้ัง 

 
11. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง นายรัชกรณ์ นภาพร
พิพัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนความม่ันคง สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง                
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความม่ันคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์                
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
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12. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายวิฑูรย์ ด่านวิบูลย์  
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม ส่วนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน รวมท้ังเง่ือนไขการจ้างและ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง 
เป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  
 
13. เรื่อง แต่งต้ังผู้อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายนพพร ชื่นกลิ่น ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  
 
14. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จํานวน 7 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระ
สองปี ดังน้ี  
  1. ศาสตราจารย์มรรยาท รจุวิิชชญ์  
   2. นายดุสิต เขมะศักด์ิชัย  
  3. นายสมชัย จิตสุชน  
  4. ศาสตราจารย์นรินทร์ หิรญัสุทธิกุล  
   5. ศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ ผลิตผลการพิมพ์ 
  6. ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์  
   7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปรีดา อดุลยานนท์  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
15. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพเิศษทดแทนตําแหน่งที่ว่างลง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ัง นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ ทดแทนตําแหน่งที่ 
ว่างลง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
 

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


