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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561                                                1 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

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

ด้านกฎหมาย 
  วาระที่ 4 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบรเิวณท่ีที่จะเวนคืน ในทอ้งที่
อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี ่เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว 
เขตมีนบุรี กรงุเทพมหานคร พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดําเนนิการ
เพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่  
เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ (โครงการ
รถไฟฟ้า สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี)  

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินใน 
บริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน 
เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินใน
บริเวณที่ที่จะดําเนินการเพ่ือกิจการขนส่งมวลชน ในท้องทีอํ่าเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
และเขตหลักสี ่เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามท่ี
กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้  และให้กระทรวงคมนาคมรับความเหน็ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  

 สาระสําคัญของเรื่อง  
 1. ร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 2 ฉบับ ที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เป็นการกําหนดเขตที่ดินใน

บริเวณที่ที่จะเวนคืน และกําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดําเนินการเพ่ือกิจการขนส่งมวลชน ตามโครงการ
รถไฟฟ้า สายสชีมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ซึง่เป็นการดําเนินการต่อเน่ืองจากพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่  
เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 และพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดําเนินการเพ่ือกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี และเขตหลกัสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557  
ซึ่งพระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับจะสิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 แต่การสํารวจอสังหาริมทรัพย์
และจัดกรรมสทิธ์ิที่ดินเพ่ือก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า สายสชีมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ยังไม่แล้วเสร็จ และม ี
บางพ้ืนที่อยู่ระหว่างการพิจาณาแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับแนวเขตทางที่ยังไม่ได้ข้อยุติ อันทําให้การ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาใช้บังคับของพระราชกฤษฎีการวม  
2 ฉบับดังกล่าว 
 

2. กระทรวง... 
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 2. กระทรวงคมนาคมได้ดําเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง               
ของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยจัดทําข้อมูลเก่ียวกับโครงการขนส่งด้วยระบบรถไฟฟ้า สถานที่จอดรถสําหรับผูโ้ดยสาร 
และกิจการอ่ืนที่เก่ียวเน่ืองกับกิจการรถไฟฟ้าตามโครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี  
ตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังกําหนดเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 
ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ แผนบรหิารจัดการโครงการเพ่ือจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินและส่งมอบพ้ืนที่ให้ทัน
ตามแผนงานก่อสร้างโครงการฯ ประมาณการรายจ่ายตามกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธ์ิทีดิ่นที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดําเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับโดยเปิดบริการรถไฟฟ้าได้ 
ทันตามแผนงาน  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

  วาระที่ 6 เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรพัยากรน้ําแหง่ชาติ 
พ.ศ. .... 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามท่ีสาํนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติเสนอ และใหส้่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ  ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รบั
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
  ปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
ดังน้ี 

1. กําหนดบทนิยามคําว่า “ทรพัยากรนํ้า” ใหค้รอบคลุมนํ้าในบรรยากาศนํ้าบนผิวดิน  
และน้ําใต้ดิน รวมถึงสิ่งอ่ืนที่ใช้เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า รวมทัง้กําหนดบทนิยามอ่ืน ๆ เช่น  
“การบริหารทรัพยากรนํ้า”  “ลุ่มนํ้า”  “องค์การผู้ใช้นํ้า” เป็นต้น 
  2. ปรับปรุงองค์ประกอบของ กนช. ดังน้ี 
     2.1 นายกรฐัมนตรีเป็นประธานกรรมการ จากเดิมนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี                
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
     2.2 รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ จากเดิม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการคนท่ีหน่ึง รัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการคนท่ีสอง และรัฐมนตรว่ีาการระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการคนที่สาม 
     2.3 กรรมการ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงคมนาคม 
ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ 
อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย   อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา   และผู้อํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร  
(องค์การมหาชน) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังจํานวนสามคน จากเดิมผู้แทนสว่นราชการ
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังเป็นกรรมการ 
 

3. กําหนด... 
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  3. กําหนดหน้าที่และอํานาจของ กนช. เช่น การกําหนดลุ่มนํ้าเพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าตามสภาพอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร์ และวัตถุประสงค์ในการบรหิาร พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการผันนํ้าระหว่างลุ่มนํ้า และการผันนํ้าจากแหลง่นํ้าระหว่างประเทศหรือต่างประเทศ เป็นต้น 
  4. กําหนดให้ สทนช. ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของ กนช. จากเดิมกรมทรัพยากรนํ้า 
ทส. เป็นสํานักงานเลขานุการของ กนช.  
  5. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการลุ่มนํ้า ประกอบด้วย (1) กรรมการลุ่มนํ้าโดย
ตําแหน่ง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนสํานักงาน และผู้แทนหน่วยงานของรัฐ (2) กรรมการลุ่มนํ้าผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) กรรมการลุม่นํ้าผู้แทนองคก์รผู้ใช้นํ้าที่มาจากภาคส่วนต่าง ๆ (4) กรรมการ 
ลุ่มนํ้าผู้ทรงคณุวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรนํ้า โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ตาม (1) เลือกกันเองเพ่ือประธานกรรมการลุ่มนํ้า และใหค้ณะกรรมการลุ่มนํ้าเลือกกรรมการลุ่มนํ้าอีกสองคน
เป็นรองประธานกรรมการลุ่มนํ้า    ทั้งน้ี การเลือกประธานกรรมการลุ่มนํ้า และรองประธานกรรมการลุ่มนํ้าให้
กระทําทุกสี่ป่ี และให ้กนช. แต่งต้ังข้าราชการของ สทนช. เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
ได้ตามความจําเป็น จากเดิม คณะกรรมการลุ่มนํ้า ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ผูแ้ทนองคก์รผูใ้ช้นํ้า และผูท้รงคณุวุฒิที่มคีวามรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรนํ้า 
เป็นกรรมการ โดยให้แต่งต้ังประธานกรรมการจากกรรมการในลุ่มนํ้าน้ัน และให้ผู้อํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าภาค ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่รับผิดชอบ เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาคแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น 
  6. กําหนดให้ สทนช. ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการลุ่มนํ้า ในพ้ืนที่ 
ลุ่มนํ้าที่รับผิดชอบ จากเดิมสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค กรมทรัพยากรน้ํา ทส. เป็นสาํนักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการลุ่มนํ้าในพ้ืนทีลุ่่มนํ้าที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
  วาระที่ 10 เรือ่ง ขอขยายระยะเวลาการดําเนนิงานโครงการภายใต้แผนการผลิตและ
การตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการภายใต้
แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 จํานวน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด 
ฤดูนาปรัง ปี 2561 (2) โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 และ (3) โครงการส่งเสริม 
การปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรัง ปี 2561 จากสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2561 เป็นสิ้นสุดในวันทําการสุดท้าย 
ของเดือนกันยายน 2561 
  2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กํากับดูแลให้การจ่ายเงินอุดหนุนให้เสร็จสิ้นภายในเดือน
กันยายน 2561 โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ สํานักงบประมาณและ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  3. ในการดําเนินโครงการที่เก่ียวข้องกับการวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระยะต่อไป ให้กรทรวงเกษตรและสหกรณ์นําผลการประเมินโครงการมา
ประกอบการปรับปรุงโครงการและกําหนดเง่ือนไขของโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร 
เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายโครงการอย่างแท้จริง 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 

 
ทั้งน้ี... 

 
 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 4 ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ 
เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ท่ีจะ
ดําเนินการเพ่ือกิจการขนส่งมวลชน ในท้องท่ีอําเภอเมืองนนทบุรี 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม
เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. 
รวม 2 ฉบับ (โครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี) 

6 ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรนํ้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แห่งชาติ พ.ศ. ....

เศรษฐกิจ-สังคม 10 ขอขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการภายใต้แผนการผลิตและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                              เมื่อวันที่  4  กันยายน  2561 
 
  วันน้ี (4 กันยายน 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมของคณะกรรมการผู้ชํานาญการและค่าตอบแทน
    ของบุคคลหรือสถาบันที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการ พ.ศ. ….  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ 
    อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน 
    เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. และ 
    ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดําเนินการเพ่ือกิจการ 
    ขนส่งมวลชน ในท้องที่อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ
    เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  
    พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ (โครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี)  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดหา 
    ประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงินและการออกใบรับรองความรับผิดทางแพ่ง
    ต่อความเสียหายจากมลพิษนํ้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ พ.ศ. .... 
  7.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) 
    พ.ศ. .... 
  8.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นําเข้า และนํา
    ผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐ 
    อิสลามอิหร่าน พ.ศ. .... 
  9.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... 
    และร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 6 ฉบับ 
 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ 4 กันยายน 2561) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  10.  เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าว
    ครบวงจร ปี 2560/61 
  11.  เรื่อง  การใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ือการพัฒนาระบบ
    สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
  12.  เรื่อง  การใช้เงินกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ือการเพ่ิมทุนธนาคาร 
    อิสลามแห่งประเทศไทยและการกําหนดสัดส่วนและระยะเวลาการถือหุ้นธนาคาร
    อิสลามแห่งประเทศไทย ของกระทรวงการคลัง 

ต่างประเทศ 
  13.   เรื่อง   ท่าทีไทยสําหรับการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่ง 
    ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐ 
    ประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 7 
  14.   เรื่อง  ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฮังการี
    ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

แต่งต้ัง 
  15.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) 
  16.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้ที่จะดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
 17.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ. (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
 18.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
   (กระทรวงพาณิชย์)  
 19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
   (กระทรวงศึกษาธิการ) 
 20.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธ์ิ  
 21.  เรื่อง  ผลการสรรหากรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  
 22.  เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาแทนตําแหน่งว่าง  
 23.  เรื่อง  ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหน่ึงวาระ  
 24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
   (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
 25.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. 

ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
รับความเห็นของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  

  2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ  

 3. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไป
ดําเนินการต่อไปด้วย  

  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
 ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 หมวด และบทเฉพาะกาลรวมทั้งสิ้น 28 มาตรา สรุป

สาระสําคัญได้ดังน้ี  
 1. กําหนดนิยามคําว่า “ทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม” หมายความว่า เงิน

สนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐที่จัดสรรให้แก่ผู้รับทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัติน้ี และให้หมายรวมถึงเงินกองทุนที่หน่วยงานของรัฐ
จัดสรรให้แก่ผู้รับทุนเพ่ือวัตถุประสงค์เดียวกัน แต่ไม่รวมถึงเงินสนับสนุนที่ใช้เพื่อว่าจ้าง หรือร่วมดําเนินการวิจัย
และพัฒนา หรือดําเนินการอ่ืนใดเพื่อให้ได้มาซ่ึงความรู้ เทคโนโลยี ต้นแบบ หรือผลลัพธ์อ่ืนใดจากการนี้อันเป็น
การดําเนินการตามภารกิจปกติของหน่วยงาน  

  2. กําหนดให้หน่วยงานให้ทุนของรัฐสามารถให้ทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมแก่หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานภาคการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน หรือสถาบันวิจัยได้ และหน่วยงานผู้ให้ทุนสนับสนุนแก่หน่วยงาน
ภาคเอกชนน้ัน จะต้องพิจารณาว่าโครงการน้ันมีความเป็นไปได้สูงในการนําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน หรือเป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตร สังคม ชุมชน และประชาชน  

 3. กําหนดให้หน่วยงานภาคเอกชนท่ีจะขอรับทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม จะต้องเป็นนิติบุคคล
ที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุนจดทะเบียน และมีสถานประกอบการต้ังอยู่ในประเทศ
ไทย  

 4. กําหนดให้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้เป็นของผู้รับทุน โดยผู้รับทุนจะต้องรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ผู้ให้
ทุนทราบก่อนดําเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งน้ี หากผู้รับทุนไม่ประสงค์ถือครองสิทธิในผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ให้ผู้รับทุนทําหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งความประสงค์ไม่ถือครองสิทธิไปยังผู้ให้ทุน และให้สิทธิใน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้ให้ทุน โดยการใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมข้ึนอยู่กับการตกลง
ระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุนเป็นรายกรณี  

 5. กําหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมี
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกําหนดอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น กําหนดนโยบายหรือมาตรการที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและ
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นวัตกรรมที่เกิดจากการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมจากภาครัฐ และส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการนํา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมจากหน่วยงานภาครัฐไปใช้ประโยชน์  

 6. กําหนดให้ผู้รับทุนซ่ึงถือครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือผู้รับโอนสิทธิจากผู้รับทุน 
ไม่ว่าจะเป็นการโอนสิทธิมาแล้วก่ีทอดก็ตาม มิได้ดําเนินการใด ๆ หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีการ
ดําเนินการใด ๆ เพ่ือนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่รายงาน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ค้นพบต่อผู้ให้ทุน ให้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมกลับไปเป็นของผู้ให้ทุน โดยผู้ให้
ทุนอาจดําเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมกลับไปเป็นของผู้ให้ทุน  

 7. กําหนดให้ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน หรือมีความจําเป็นเพื่อการเยียวยาด้าน
สาธารณสุข หรือความม่ันคง ความปลอดภัยของประเทศ หรือมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะตามที่
กฎหมายกําหนด รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งใช้สิทธิในผลงานวิจัยใด ๆ ที่
เกิดจากทุนสนับสนุนของรัฐก็ได้ โดยเสียค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้รับทุนซึ่งถือครองสิทธิในผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม และต้องแจ้งให้ผู้รับทุนทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า  

 8. กําหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใน 180 วันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ในระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะกรรมการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทําหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไป 
พลางก่อน  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ….  

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี  
 1. ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. …. 

ที่คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเสนอไปตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และ
ความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สํานักงาน ก.พ. และคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง  

  2. ให้คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเร่งรัดดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบความจําเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) และนํารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและ
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปเปิดเผยต่อประชาชน รวมทั้งจัดทํา
แผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว แล้วส่งผลการดําเนินการไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจ
พิจารณาต่อไป  

 3. ให้คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษารับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมของคณะกรรมการผู้ชํานาญการและค่าตอบแทนของบุคคลหรือสถาบัน
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการ พ.ศ. ….  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ
และค่าตอบแทนของบุคคลหรือสถาบันที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการ พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการ
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พิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสํานัก
งบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  

 สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
 กําหนดเบ้ียประชุมของคณะกรรมการผู้ชํานาญการและค่าตอบแทนของบุคคลหรือสถาบันที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการ เป็นการเฉพาะ ดังน้ี 
  
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ เบี้ยประชุม/ค่าตอบแทน 

1. กรรมการ  2,400 บาท/เฉพาะครั้งที่มาประชุม 

2. กรรมการ ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างของทางราชการ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของรัฐวิสาหกิจ ให้ได้รับเบ้ียประชุมเพ่ิมขึ้นอีกไม่เกิน 1 
ใน 4 จาก 2,400 บาท  

3,000 บาท/เฉพาะครั้งที่มาประชุม 

3. ประธานกรรมการให้ได้รับเบ้ียประชุมเพ่ิมขึ้น
อีกไม่เกิน 1 ใน 4 จาก 2,400 บาท  

3,000 บาท/เฉพาะครั้งที่มาประชุม 

4. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (เลขานุการ
ใ ห้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เ บ้ี ย ป ร ะ ชุ ม ไ ม่ เ กิ น  1  คน  แ ล ะ
ผู้ช่วยเลขานุการให้มีสิทธิรับเบ้ียประชุมไม่เกิน 2 คน) 

2,400 บาท/เฉพาะครั้งที่มาประชุม 

5 .  บุคคลหรือสถาบันใด ท่ีคณะกรรมการ
ผู้ ชํานาญการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจ
รายงานหรือเสนอความเห็น ให้ได้รับในอัตราเหมาจ่าย
รายโครงการ  

20,000 บาท/โครงการ 

 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. 
และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดําเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่อําเภอ
เมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ (โครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี)  

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน                
ในท้องที่อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดําเนินการเพ่ือกิจการ
ขนส่งมวลชน ในท้องที่อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม 
เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็น
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ                 
สํานักงบประมาณ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  

 สาระสําคัญของเร่ือง  
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 1. ร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 2 ฉบับ ที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เป็นการกําหนดเขตที่ดินใน
บริเวณที่ที่จะเวนคืน และกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีที่จะดําเนินการเพ่ือกิจการขนส่งมวลชน ตามโครงการ
รถไฟฟ้า สายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ซ่ึงเป็นการดําเนินการต่อเนื่องจากพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินใน
บริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขต
บึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 และพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
ดําเนินการเพ่ือกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขต
บางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557  ซ่ึงพระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับจะสิ้นสุด
การใช้บังคับในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 แต่การสํารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินเพ่ือก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้า สายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ยังไม่แล้วเสร็จ และมีบางพื้นที่อยู่ระหว่างการพิจาณาแก้ไขปัญหาการ
ร้องเรียนเก่ียวกับแนวเขตทางที่ยังไม่ได้ข้อยุติ อันทําให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาใช้บังคับของพระราชกฤษฎีการวม 2 ฉบับดังกล่าว  

 2. กระทรวงคมนาคมได้ดําเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง               
ของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยจัดทําข้อมูลเก่ียวกับโครงการขนส่งด้วยระบบรถไฟฟ้า สถานที่จอดรถสําหรับผู้โดยสาร และ
กิจการอ่ืนที่เก่ียวเนื่องกับกิจการรถไฟฟ้าตามโครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ตามแบบฟอร์มที่
กระทรวงการคลังกําหนดเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย รายละเอียด
โครงการ แผนบริหารจัดการโครงการเพ่ือจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินและส่งมอบพ้ืนที่ให้ทันตามแผนงานก่อสร้างโครงการฯ 
ประมาณการรายจ่ายตามกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แหล่งเงินที่ใช้ตลอด
ระยะเวลาดําเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับโดยเปิดบริการรถไฟฟ้าได้ทันตามแผนงาน  

 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดหาประกันภัยหรือ
หลักประกันทางการเงินและการออกใบรับรองความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ํามันอันเกิด              
จากเรือ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข              
ในการจัดหาประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงินและการออกใบรับรองความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหาย                
จากมลพิษนํ้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา              
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้เรือไทยที่บรรทุกนํ้ามันในระวางอย่างสินค้าเกินกว่า 2,000 ตันขึ้นไป ให้จัดหา
ประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงินตามประเภทที่กําหนดไว้ ได้แก่ ประกันภัยชนิดบลูการ์ด (Blue Card) หรือ
หนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือหลักประกันอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
  2. กําหนดให้เรือไทยที่ต้องจัดหาประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงินต้องมีจํานวนเงินซึ่งเอา
ประกันภัยหรือวงเงินให้ครอบคลุมความรับผิดตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความ
เสียหายจากมลพิษนํ้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560 
  3. กําหนดให้เจ้าของเรือจะต้องนําเอกสารหลักฐานมาย่ืนต่อกรมเจ้าท่าในการขอออกใบรับรอง               
การขอเปลี่ยนใบรับรอง และการขอต่ออายุใบรับรอง และการขอออกใบรับรองฉบับใหม่กรณีเกิดการสูญหาย 
  4. กําหนดวิธีการและเง่ือนไขในการออกใบรับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  5. กําหนดให้แบบของใบรับรองเป็นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
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  6. กําหนดอายุของใบรับรองไม่ให้มีอายุเกินกว่าระยะเวลาที่มีผลของการประกันภัยหรือหลักประกัน             
ทางการเงิน 
  7. กําหนดให้นําบทบัญญัติของกระทรวงน้ีไปใช้บังคับกับเรือต่างประเทศที่มิ ไ ด้เป็นภาคี                 
แห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งสําหรับความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน ค.ศ. 1992 ด้วย 
  8. กําหนดให้เรือไทยที่บรรทุกนํ้ามันในระวางอย่างสินค้าเกินกว่า 2,000 ตันขึ้นไป จะต้อง                 
ขอใบรับรองภายใน 180 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 
 
6. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ําแห่งชาติ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากร
นํ้าแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ  
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
  ปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ดังน้ี 
  1. กําหนดบทนิยามคําว่า “ทรัพยากรนํ้า” ให้ครอบคลุมนํ้าในบรรยากาศนํ้าบนผิวดิน และน้ําใต้ดิน 
รวมถึงสิ่งอ่ืนที่ใช้เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า รวมท้ังกําหนดบทนิยามอ่ืน ๆ เช่น “การบริหารทรัพยากรนํ้า”   
“ลุ่มนํ้า” “องค์การผู้ใช้นํ้า” เป็นต้น 
  2. ปรับปรุงองค์ประกอบของ กนช. ดังน้ี 
   2.1 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ จากเดิมนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี                
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
   2.2 รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ จากเดิม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการคนท่ีหน่ึง รัฐมนตรีว่า                 
การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการคนท่ีสาม 
   2.3 กรรมการ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงคมนาคม 
ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ อธิบดีกรม
ชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดี
กรมอุตุนิยมวิทยา และผู้อํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน) และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังจํานวนสามคน จากเดิมผู้แทนส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรี
แต่งต้ังเป็นกรรมการ 
  3. กําหนดหน้าที่และอํานาจของ กนช. เช่น การกําหนดลุ่มนํ้าเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าตามสภาพอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร์ และวัตถุประสงค์ในการบริหาร พิจารณาให้ความเห็นชอบการผัน
นํ้าระหว่างลุ่มนํ้า และการผนันํ้าจากแหล่งนํ้าระหว่างประเทศหรือต่างประเทศ เป็นต้น 
  4. กําหนดให้ สทนช. ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของ กนช. จากเดิมกรมทรัพยากรนํ้า ทส. 
เป็นสํานักงานเลขานุการของ กนช.  
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  5. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการลุ่มนํ้า ประกอบด้วย (1) กรรมการลุ่มนํ้าโดยตําแหน่ง 
ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนสํานักงาน และผู้แทนหน่วยงานของรัฐ (2) กรรมการลุ่มนํ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (3) กรรมการลุ่มนํ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้นํ้าที่มาจากภาคส่วนต่าง ๆ (4) กรรมการลุ่มนํ้าผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
และประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรนํ้า โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตาม (1) เลือกกันเองเพ่ือประธาน
กรรมการลุ่มนํ้า และให้คณะกรรมการลุ่มนํ้าเลือกกรรมการลุ่มนํ้าอีกสองคนเป็นรองประธานกรรมการลุ่มนํ้า ทั้งน้ี     
การเลือกประธานกรรมการลุ่มนํ้า และรองประธานกรรมการลุ่มนํ้าให้กระทําทุกสี่ป่ี และให้ กนช. แต่งต้ังข้าราชการ
ของ สทนช. เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น จากเดิม คณะกรรมการลุ่มนํ้า 
ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรผู้ใช้นํ้า และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
และประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรนํ้าเป็นกรรมการ โดยให้แต่งต้ังประธานกรรมการจากกรรมการใน             
ลุ่มนํ้าน้ัน และให้ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่รับผิดชอบ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ และให้ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาคแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น 
  6. กําหนดให้ สทนช. ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการลุ่มน้ํา ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า                 
ที่รับผิดชอบ จากเดิมสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค กรมทรัพยากรนํ้า ทส. เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ลุ่มนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่รับผิดชอบ 
 
7. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่าง
อนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงวัฒนธรรมรับความเห็นของสํานักงบประมาณ ไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปได้ด้วย 
  ร่างระเบียบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ                
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ                
ในส่วนของฝ่ายเลขานุการ จากเดิมที่ให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแต่งต้ังข้าราชการในกระทรวงวัฒนธรรม                 
เป็นเลขานุการ 1 คน และผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกิน 2 คน เป็นให้อธิบดีกรมการศาสนาเป็นกรรมการและเลขานุการ
ผู้อํานวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และให้อธิบดีกรมการศาสนาแต่งต้ัง
ข้าราชการในกรมการศาสนาเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน และผู้ช่วยเลขานุการอีก 1 คน รวมทั้งแก้ไข                
ให้กรมการศาสนาทําหน้าที่สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ แทนสํานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 
8. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นําเข้า และนําผ่านตามข้อมติคณะ
มนตรีความม่ันคงแห่งชาติสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดสินค้าต้องห้าม
ส่งออก นําเข้า และนําผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ                
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาโดยให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศไปประกอบการพิจารณาด้วย                 
แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  พณ. เสนอว่า 
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  1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ 31 มกราคม 2560 น้ัน ในการตรวจพิจารณาร่างประกาศ                
ในเร่ืองน้ี คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 (คกอ. 4) ได้ตรวจ
พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าการยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าวโดยไม่มีการออกประกาศอีกฉบับหนึ่งในการกําหนด
ขั้นตอนหรือหลักเกณฑ์การนําเข้าหรือส่งออกอาวุธและยุทโธปรณ์ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะมนตรี
ความม่ันคงแห่งสหประชาชาติก่อนดําเนินการ จะมีผลทําให้ประเทศไทยไม่มีมาตรการในการควบคุมการห้าม
ส่งออกอาวุธและยุทโธปรณ์ไปสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน การห้ามนําเข้าและนําผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ส่งมา
จากหรือมีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ ที่ 2231 (ค.ศ. 2015) และเห็นควรให้ พณ. เร่งดําเนินการจัดทําประกาศฉบับใหม่ที่เป็นไปตามข้อมติ
คณะมนตรีดังกล่าว เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโดยเร็ว 
  2. โดยที่ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามข้อมติของ                 
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตามข้อ 25 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ ดังนั้น เพื่อให้มีมาตรการในการ
กําหนดขั้นตอนการส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน การกําหนดขั้นตอนการนําเข้าและ
นําผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อมติคณะรัฐมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 2231 (ค.ศ. 2015)  
จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงดังกล่าวมาเพ่ือดําเนินการ 
  สาระสําคัญของร่างประกาศ 
  1. ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การห้ามส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปสาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน และการห้ามนําเข้าอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 
  2. กําหนดบทนิยามคําว่า “อาวุธและยุทโธปกรณ์”  
  3. กําหนดสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนําผ่านไปยังสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
  4. กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน                 
เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนําเข้า และห้ามนําผ่านราชอาณาจักร 
  5. กําหนดให้การส่งออก การนําเข้าหรือการนําผ่านสินค้าตามข้อ 3 และ 4 หากได้รับความเห็นชอบ
จากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแล้วให้กระทําได้ 
 
9. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. .... และร่างกฎหมายว่า
ด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม 6 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี  

1. เห็นชอบ  
1.1 ร่างพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... 
1.2 ร่างพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
1.3 ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
1.4 ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
1.5 ร่างพระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 
1.6 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

รวม 6 ฉบับ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
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2. ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเร่งรัดดําเนินการส่งแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง  
กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง ซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... มายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. .... 
   1.1 กําหนดให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) สามารถตรวจสอบการเลือกต้ังในเชิงรุก
โดยไม่จําเป็นต้องรอให้มีผู้ร้องเรียนก่อน รวมทั้งกําหนดให้ชัดเจนว่า การประกาศผลการเลือกต้ัง ไม่เป็นการตัดอํานาจ 
กกต. ในการสืบสวนหรือไต่สวนการเลือกต้ังที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม  นอกจากน้ี ยังกําหนดให้ในกรณีที่ กกต. ได้สั่ง
ให้ผู้บริหาร ประธานหรือรองประธานสภาท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด  และ 
กกต. ได้จัดให้มีการเลือกต้ังใหม่แทนตําแหน่งที่ว่างแล้ว  แม้ภายหลังศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งว่าคําสั่งหรือคํา
วินิจฉัยให้พ้นจากตําแหน่งน้ันไม่ชอบ ก็ย่อมไม่กระทบต่อการเลือกต้ังน้ัน  
   1.2 กําหนดเก่ียวกับหลักเกณฑ์การกําหนดเขตเลือกต้ัง โดยกรณีเขตเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจะมีเกณฑ์การกําหนดเขตที่แตกต่างกันตามรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   1.3 กําหนดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกต้ัง และ
กําหนดหน้าที่และอํานาจในการดําเนินการเลือกต้ัง รวมทั้งค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว  
   1.4 กําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  การใช้สิทธิเลือกต้ัง การไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกต้ัง  การตัดสิทธิกรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง และการจัดทําบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  
   1.5 กําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง และ
กําหนดเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกต้ัง  และการดําเนินการรับสมัครโดยผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการย่ืนคําร้องคัดค้าน  และการดําเนินการตรวจสอบเพ่ือวินิจฉัยว่าผู้สมัครเป็นผู้ไม่มีสิทธิ
สมัครรับเลือกต้ังหรือไม่  รวมทั้งกําหนดห้ามการรับจ้างหรือว่าจ้างให้สมัครหรือถอนการสมัครรับเลือกต้ัง 
   1.6 กําหนดเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง โดยให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
กําหนดจํานวนตามหลักเกณฑ์ที่ กกต. กําหนด การจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกต้ัง  การกําหนดเวลาและข้อ
ห้ามในการดําเนินการหาเสียง การหาเสียง  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งการกําหนดให้ผู้สมัครสามารถมี
ผู้ช่วยหาเสียงได้แต่ต้องแจ้งจํานวนให้สํานักงาน กกต. จังหวัดทราบ   โดยค่าตอบแทนของผู้ช่วยหาเสียงน้ันให้คํานวณ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังด้วย  
   1.7 กําหนดวิธีการลงคะแนนเลือกต้ัง โดยให้ กกต. เป็นผู้กําหนดลักษณะบัตรและหีบบัตร
เลือกต้ัง กําหนดเวลาออกเสียงเลือกต้ัง กําหนดข้อห้ามการดําเนินการในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน  รวมท้ัง
กําหนดให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจงดการลงคะแนนเลือกต้ังในหน่วย
เลือกต้ังและจัดให้มีการเลือกต้ังใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด  และกําหนดให้ กกต. มีอํานาจจัดให้มีการ
เลือกต้ังใหม่ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่จัดการเลือกต้ังไม่ได้  
   1 . 8  กํ าหนดความผิ ดและ โทษ เ ก่ี ยว กับการฝ่ าฝื นข้ อห้ ามห รือ ไม่ ป ฏิ บั ติ ตาม                 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี  
  2. ร่างพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...  และ 
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  รวม 5 ฉบับ 
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2.1 แก้ไขเพ่ิมเติมจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

2.2 แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  และผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   

2.3 แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือการ 
พ้นจากตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น  และการนํามาอนุโลมใช้กับรองผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  

2.4 เพ่ิมเติมข้อยกเว้นเก่ียวกับการดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดในหน่วยงานของรัฐ  
และแก้ไขเพ่ิมเติมข้อห้ามในการมีส่วนได้เสียกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนและครอบคลุมย่ิงขึ้น 

2.5 เพ่ิมเติมบทบัญญัติที่ห้ามมิให้มีการใช้จ่ายเงินเพ่ือการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ 
ของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  และผู้ช่วยบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติว่าด้วยรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
10. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร                
ปี 2560/61 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการภายใต้แผนการผลิต
และการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 จํานวน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง               
ปี 2561 (2) โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 และ (3) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์
ฤดูนาปรัง ปี 2561 จากสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2561 เป็นสิ้นสุดในวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2561 
  2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กํากับดูแลให้การจ่ายเงินอุดหนุนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 
2561 โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ สํานักงบประมาณและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  3. ในการดําเนินโครงการที่เก่ียวข้องกับการวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระยะต่อไป ให้กรทรวงเกษตรและสหกรณ์นําผลการประเมินโครงการมาประกอบการ
ปรับปรุงโครงการและกําหนดเง่ือนไขของโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร เพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายโครงการอย่างแท้จริง 
 
11. เรื่อง การใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน               
เฉพาะกิจ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังน้ี 
  1. อนุมัติการใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุนฯ) ตามความใน
มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2558 ให้แก่ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ธอส.) เพ่ือให้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพภย์ (ศขอ.) ดําเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือ
สอง จํานวน 31.1 ล้านบาท 
  2. อนุมัติการใช้เงินของกองทุนฯ ตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้แก่มูลนิธิเพ่ือพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ือดําเนินโครงการจัดต้ังสถาบัน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน (Institute for Financial Innovation and Technology : InFinIT) จํานวน 
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650 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังเร่งดําเนินการให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 
[เรื่อง แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : Fin Tech)] 
รวมท้ังรับความเห็นของสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและธนาคารแห่งประเทศไทย   
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  ทั้งน้ี ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการในส่วนของการจัดต้ังมูลนิธิเพ่ือพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเร่ิมดําเนินโครงการจัดต้ังสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน (Institute for 
Financial Innovation and Technology : InFinIT) รวมทั้งให้ความสําคัญกับการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานโครงการจัดต้ังสถาบัน InFinIT เป็นระยะ เพ่ือให้การบริหารจัดการของสถาบัน InFinIT เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังอย่างแท้จริง 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสองของธนาคารอาคารสงเคราะห์                 
จํานวน 31.1 ล้านบาท เป็นโครงการที่มีอยู่เดิมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความประสงค์จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงการดังกล่าวให้เป็นตลาดกลางในการซื้อ
และขายอสังหาริมทรัพย์มือสองในรูปแบบตลาดดิจิทัล (Digital Virtual Market) ที่รองรับข้อมูลทั้งอสังหาริมทรัพย์
มือสองและอสังหาริมทรัพย์ที่รอการขาย (Non – Performing Asset : NPA) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง     
ให้อยู่ในระบบฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เน่ืองจากปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้                
อย่างครบถ้วน อีกทั้งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ขายทรัพย์ NPA ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละ                 
แห่ง รวมถึงสามารถใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวม และนํามาใช้วางแผน                 
การลงทุนและการพัฒนาที่อยู่อาศัยของภาครัฐและเอกชนได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
และส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต 
  2. โครงการจัดต้ังสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน (InFinIT) จํานวน 650 ล้านบาท        
เป็นแนวทางหน่ึงภายใต้แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology 
: FinTech) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการไว้เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 โดยกระทรวงการคลัง                 
จะดําเนินการจัดต้ังมูลนิธิเพ่ือพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจและจัดต้ังสถาบัน InFinIT ภายใต้มูลนิธิดังกล่าว 
เพ่ือทําหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech ให้แก่ระบบการเงินทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบกิจการ 
FinTech ในระยะเร่ิมต้น (FinTech Startups) โดยนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้หรือปรับปรุงการให้บริการทาง
การเงินด้านต่าง ๆ เช่น การรับฝากเงิน การให้สินเช่ือ การระดมทุน และการซื้อขาย และวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น                 
อีกทั้งสถาบัน InFinIT จะเป็นช่องทางให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนา
ระบบการให้บริการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
12. เรื่อง การใช้เงินกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการเพ่ิมทุนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
และการกําหนดสัดส่วนและระยะเวลาการถือหุ้นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ของกระทรวงการคลัง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบทั้ง 2 ข้อ ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้แก่ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย (ธอท.) จํานวน 16,100 ล้านบาท และให้ ธอท. ดําเนินการสรรหาพันธมิตรควบคู่กับการปรับ
โครงสร้างทางการเงินโดยการเพ่ิมทุน โดยเร่งเจรจาหาพันธมิตร  ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือให้พันธมิตรเข้าร่วมลงทุน
และเข้าร่วมปรับปรุงการบริหารจัดการภายในของ ธอท. ตามมติคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ (คณะกรรมการกองทุนฯ) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
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  2. เห็นชอบให้ กค. ถือหุ้นภายหลังการเพ่ิมทุนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 99.71 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด และจะดําเนินการลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเมื่อ กค. สามารถกระจายหุ้น ธอท. หรือ 
ธอท. สามารถสรรหาพันธมิตรเข้าร่วมลงทุนได้แล้ว  
  รวมท้ัง ให้กระทรวงการคลังและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยรับความเห็นของคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (มติในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561) 
สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยไป
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี ให้กระทรวงการคลังและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยดําเนินการให้
ถูกต้องตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                 
ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 
  
 

ต่างประเทศ 
13.  เรื่อง  ท่าทีไทยสําหรับการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย              
กับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 7 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมแผนความร่วมมือระหว่าง พณ. แห่งราชอาณาจักรไทย      
กับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ครั้งที่ 7 
  2. หากในการประชุมดังกล่าวมีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า                
ในประเด็นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากประเด็นในท่าทีตามข้อ 1 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับ สปป.ลาว โดยไม่มีการจัดทําเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา                
ให้ พณ. และผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อีกคร้ัง  
  3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผลการประชุมแผน
ความร่วมมือฯ ไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ 7 รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน 
(หากมี)  
  สาระสําคัญของเร่ือง สืบเน่ืองจากการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์                 
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่ต้องดําเนินการต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาความ
ร่วมมือกับทาง สปป.ลาว เช่น เป้าหมายการค้า การอํานวยความสะดวกทางการค้า การเช่ือมโยงเส้นทางและการ
ขนส่งระหว่างสองประเทศและในภูมิภาค โดยในการประชุมแผนความร่วมมือฯ ครั้งที่ 7 ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 5 – 6 
กันยายน 2561 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว มีประเด็นการหารือสําคัญในหลายประเด็น ซึ่ง พณ. ได้จัดประชุม
เตรียมการสําหรับการประชุมแผนความร่วมมือฯ ครั้งที่ 7 แล้ว สรุปดังน้ี 

ประเด็น รายละเอียด 
1 .  เ ป้ า หม าย
การค้า 

- ผลักดันให้มูลค่าการค้าไทย – สปป.ลาวให้บรรลุ 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2564  
(ในปี 2560 มูลค่าการค้าของไทย-สปป.ลาว ประมาณ 6,170.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งไทยเป็น
ฝ่ายเกินดุลการค้ามูลค่า 1,730.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพ่ิมขึ้นจากเป้าหมายเดิมในการประชุม
ครั้งที่ 6 ที่ต้ังไว้อยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2 .  ประ เ ด็นที่
ต้ อ ง เ จ ร จ า

(1) ร่วมหารือแนวทางการอํานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน  
(2) ดําเนินการด้านพิธีการศุลกากรตรวจแบบเสร็จ ณ จุดเดียว (3) เร่งรัดหาแนวทาง  
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ต่ อ เ น่ื อ ง จ า ก
การประชุมแผน
ความร่วมมือฯ 
ครั้งที่ 6 

การเช่ือมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษของทั้งสองประเทศ (4) เจรจาในประเด็นความร่วมมือ
ในการสร้างความเช่ือมโยงเส้นทางและการขนส่งระหว่างสองประเทศและในภูมิภาค (5) เจรจา
เก่ียวกับความคืบหน้าความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (6) ร่วมหา  
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชน

3 .  ประ เ ด็นที่
อ า จ จ ะห า รื อ
เพ่ิมเติม 

ความร่วมมือด้านการเงินการธนาคาร ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และความร่วมมือ  
ในกรอบอนุภูมิภาคและในภูมิภาค และความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

 
14.  เรื่อง ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฮังการีว่าด้วยการ                
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฮังการีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
  2. อนุมั ติ ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  หรือผู้ที่ ไ ด้รับมอบหมายลงนาม                 
สนธิสัญญาฯ  
  3. ให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามในข้อ 2 ในกรณีที่ผู้ลงนาม
ไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
  4. ให้ กต. ดําเนินการให้สนธิสัญญาฯ มีผลใช้บังคับในโอกาสอันเหมาะสมตามแต่จะตกลง                 
กับฝ่ายฮังการีต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง กต. ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างสนธิสัญญา                 
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฮังการี ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและอนุมั ติให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง                 
การต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามสนธิสัญญาดังกล่าว ซึ่งคณะผู้แทนไทยที่ประกอบด้วยผู้แทน                
จากสํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ (กรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย) ได้ดําเนินการเจรจาจัดทําสนธิสัญญาดังกล่าวร่วมกับคณะผู้แทนฮังการี โดยทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจา
ตกลงกันได้ทุกข้อบทแล้ว 
  ทั้งน้ี ร่างสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฮังการีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นการ
กําหนดเง่ือนไขและขั้นตอนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่มีความสอดคล้องกับกรอบการเจรจาสนธิสัญญาโอนตัวนักโทษที่
คณะรัฐมนตรีเคยมีมติ (23 พฤษภาคม 2560) เห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยใช้ข้อกําหนดท่าทีในการเจรจาสนธิสัญญา
ประเภทดังกล่าวกับประเทศต่าง ๆ สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี  

ประเด็น รายละเอียดกรอบการเจรจา 
ข อ บ เ ข ต ข อ ง
สนธิสัญญา 

ครอบคลุมเฉพาะเรื่องความร่วมมือเก่ียวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดยไม่รวมถึงการโอน  
ตัวนักโทษ หรือการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา 

ผู้ประสานงานกลาง ฝ่ายไทย ได้แก่ อัยการสูงสุดหรือผู้ที่อัยการสูงสุดมอบหมาย
บุ ค ค ล ที่ ถู ก ร้ อ ง
ขอให้ส่งเป็นผู้ร้าย
ข้ามแดน 

 ต้องเ ป็นบุคคลท่ีอ ยู่หรือ เ ช่ือ ว่าอ ยู่ ในดินแดนของประเทศผู้ รับคํ าร้องขอในขณะ  
ที่มีการร้องขอ 

คว ามผิ ดที่ จ ะ ส่ ง
ผู้ร้ายข้ามแดนได้ 

ต้องเป็นความผิดซึ่งกฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศคู่เจรจากําหนดให้เป็นความผิดที่มี
โทษประหารชีวิต หรือมีโทษจําคุกหรือโทษจํากัดเสรีภาพในรูปแบบอ่ืนต้ังแต่หน่ึงปีขึ้นไป

หลักเกณฑ์ในการ
ส่งและปฏิเสธการ

ไม่ขัดกับพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 อาทิ (1) การไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน  
ในความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองหรือความผิดทางทหารโดยเฉพาะ (2) คดีขาดอายุความ
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ส่งผู้ร้ายข้ามแดน หรืออายุการบังคับโทษ (3) ประเทศผู้รับคําร้องขอมีเขตอํานาจเหนือความผิดที่มีการขอให้ส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน 

การจับกุมช่ัวคราว อาจทําได้เมื่อมีการร้องขอในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วน โดยประเทศผู้ร้องขอจะต้องระบุเหตุ
ดังกล่าวไว้ในคําร้องขอ 

หลักเกณฑ์ว่าด้วย
ก า ร พิ จ า ร ณ า
ค ว า ม ผิ ด เ ฉ พ า ะ
เรื่อง 

บุคคลที่ถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องไม่ถูกดําเนินคดี ถูกลงโทษหรือถูกส่งเป็นผู้ร้าย  
ข้ามแดนต่อไปยังประเทศที่สาม บนพ้ืนฐานของความผิดอ่ืนนอกจากความผิดที่ให้มีการ  
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่มีผลใช้บังคับแล้วกับประเทศต่าง ๆ รวมท้ังหมด 15 ประเทศ 
ทั้งน้ี ทางการฮังการีได้เคยมีคําร้องขอให้ทางการไทยส่งบุคคลเป็นผู้ร้ายข้ามแดนจํานวน 2 คน ในปี 2542 และ                 
ปี 2556 แต่ยังไม่มีการดําเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เน่ืองจากในกรณีแรกฮังการีถอนคําร้อง ส่วนผู้ร้ายในกรณีที่สอง    
อยู่ระหว่างรับโทษในเรือนจําไทย จึงเลื่อนการดําเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนออกไปก่อน ทั้งน้ี ฝ่ายไทยยังไม่เคยมีคําร้อง
ขอให้ทางการฮังการีส่งผู้ร้ายข้ามแดน  
 

แต่งต้ัง 
15. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังนางสุรีพร ศิริขันตยกุล ผู้อํานวยการ
กองตรวจสอบภาครัฐ (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการบัญชี) ระดับสูง) กรมบัญชีกลาง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษา
ด้านพัฒนาระบบบัญชี (นักบัญชีทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็น
วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  

 
16. เรื่อง การแต่งต้ังผู้ที่จะดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งต้ัง นางสาวจารุวรรณ 
เฮงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณ 
อายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
17. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ. (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอแต่งต้ัง นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ                
ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.  
สํานักงาน ก.พ.  สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ  
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)  
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงพาณิชย์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
    1. นางสาวอรุณี พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง รอง
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
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    2. นายสมศักด์ิ เกียรติชัยลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   3. นายสุพพัต อ่องแสงคุณ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 5 ราย ดังน้ี  
  1. นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง รอง
เลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
   2. นายอํานาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง รอง
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง  
  4. นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวง  
  5. นายณรงค์ แผ้วพลสง ศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
20. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการลิขสิทธ์ิชุดใหม่ จํานวน 12 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสองปี เมื่อ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ดังน้ี  
 
   1. นายสมพร มณีรัตนะกูล   ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  
   2. นายสุพล สิทธิธรรมพิชัย   ผู้แทนสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ  
  3. นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร    ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย  
  4. นางกนกวลี กันไทยราษฎร์    ผู้แทนสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  
  5. นายสมศักด์ิ รักษ์สุวรรณ    ผู้แทนสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่ง 
       ประเทศไทย  
  6. นางสุชาดา สหัสกุล     ผู้แทนสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือ 
       แห่งประเทศไทย  
  7. นางสาวอรพรรณ พนัสพัฒนา   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
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  8. นายพิเศษ จียาศักด์ิ     ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  9. นางมรกต กุลธรรมโยธิน    ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  10. นายปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์    ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  11. นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ    ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  12. นายสรณันท์ จิวะสุรัตน์    ผู้ทรงคุณวุฒิ  
    ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 4 กันยายน 2561 เป็นต้นไป และให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าวในคร้ังต่อไปให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดําเนินการแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาตามกฎหมาย  
 
21. เรื่อง ผลการสรรหากรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายช่ือบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า ให้ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จํานวน 7 คน ตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาได้คัดเลือกแล้ว ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี   
  1. นายสุธรรม อยู่ในธรรม 2. นายกฤษฎา เป่ียมพงศ์สานต์ 3. นายสมชาติ สร้อยทอง  
4. นางอร่ามศรี รุพันธ์ 5. นายวิษณุ วงศ์สินศิริกุล 6. นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ 7. นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 4 กันยายน 2561 เป็นต้นไป และให้บุคคลดังกล่าวประชุมร่วมกันเพ่ือเลือกกันเอง
เป็นประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการหน่ึงคนก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือมีคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาแทนตําแหน่งว่าง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ัง นายนพดล เภรีฤกษ์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ปารีณา ศรีวนิชย์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา แทนตําแหน่งว่าง ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ 4 กันยายน 2561 เป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่ง
จะครบวาระการดํารงตําแหน่งหน่ึงปี ในวันที่ 16 กันยายน 2561 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหน่ึงวาระ ต้ังแต่วันที่ 17 
กันยายน 2561 จํานวน 2 ราย ดังน้ี 1. พลตํารวจโท วรศักด์ิ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
อยู่ในบังคับบัญชารองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 2. นายธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวงสาธารณสุข อยู่ในบังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม  
   2. นายอภิจิณ โชติกเสถียร เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดํารงตําแหน่ง 
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
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  3. นายสุรพล ชามาตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง รอง
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ัง นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนรวมท้ังสิทธิประโยชน์อ่ืนของผู้ว่าการ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามร่างสัญญาจ้างผู้บริหารในตําแหน่งผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อน
วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ   
  

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




