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เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์      

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมดุสติธานี  
หัวหิน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

วาระที ่4 การขยายผลธนาคารปูม้า เพื่อ “คนืปูม้าสู่ทะเลไทย” 
สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายผลธนาคารปูม้าเพ่ือ“คืนปูม้าสู ่

ทะเลไทย” ไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ อย่างรวดเร็วในชุมชนชายฝั่ง จํานวน 500 ชุมชน ในระยะเวลา 2 ปี ตามท่ีสํานัก
นายกรัฐมนตรีเสนอ โดยให้สาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานบูรณาการหลักและ
หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมดําเนินการ ดังน้ี 

1. ให้ วช. ขยายผลการพัฒนาธนาคารปูม้า โดยนําองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
ที่มีอยู่ พร้อมทัง้ให้มีการทําวิจัยเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมอัตราการรอดของลูกปูม้า การอนุบาลแม่ปูไข่นอกกระดอง 
และลูกปูม้าวัยอ่อน วิจัยแหลง่ที่อยู่อาศัยของลูกปูม้าวัยอ่อน วิจัยช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการปล่อยลูกปูม้า
คืนสู่ทะเล วิจยัเรื่องการขนย้ายลูกปูม้าลงทะเล 

2. กรมประมง ออกแบบ/กําหนดวิธีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปูม้า 
โดยชุมชนมีส่วนร่วม มีมาตรการส่งเสริมการฝากแม่ปูม้าไข่นอกกระดองกับธนาคารปูม้าและการส่งเสริมให ้
ปูม้าไทยสู่ตลาดโลกโดยผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
  3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเห็นชอบพ้ืนที่ที่จะใช้มาตรการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู  
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
  4. ธนาคารออมสิน สนับสนุนเงินทุน (สินเช่ือ) ให้ชุมชนเพ่ือเริ่มทําและดําเนินการธนาคารปูม้า
และการอนุบาลลูกปูม้าชายฝัง่ชุมชนละประมาณ 150,000 – 200,000 บาท เพ่ือเป็นเงินทุนในการจัดระบบ
ธนาคารปูม้า การสนับสนุนโรงเรือนและเซลล์แสงอาทิตย์ และเงินทุนหมุนเวียนการดําเนินการ 
  5. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีในพ้ืนที่ชายฝัง่ทะเล ช่วยสนับสนุนด้านการตลาดและ 
การประชาสัมพันธ์ 
  6. บริษัทไปรษณีย์ไทย บริการนําปูม้าจากชุมชนที่มีธนาคารปูม้าไปเป็นสินค้าแนะนําที่
สามารถซื้อขายได้ 
  7. กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศทั้งในช่องทางปกติและ
ช่องทางออนไลน์ 
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  ในโอกาสท่ีนายกรัฐมนตรีได้ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี และได้เย่ียมชมวิสาหกิจ
ชุมชนธนาคารปูม้า – แพปลาชุมชนแหลมผักเบ้ีย จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ซึ่งมีการรวม 
กลุ่มชาวประมงทําธนาคารปูม้าได้ประสบความสําเร็จ และเป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และเพ่ือให้เกิด 
 

การพัฒนา... 
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การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐ ใหธ้นาคารปูม้าสามารถขยายผลเข้าไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ ได้
โดยการถอดบทเรียนที่ประสบความสําเร็จ แล้วเพ่ิมเติมความรู้ด้วยการวิจัยและวิชาการทั้งการเพ่ิมอัตราการ
รอดของลูกปูม้า การพัฒนาสายพันธ์ุและวิธีการเลี้ยงและการปล่อยลูกปูมา้คืนสู่ทะเล การปรับให้เหมาะสมกับ
บริบทพ้ืนที่ ภูมิสังคม และสภาวะชุมชนการสนับสนุนทางการเงินให้เริ่มต้นและมีเงินหมุนเวียนให้ดําเนินการได้ 
และการสนับสนุนทางด้านการตลาด 
  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรให้มีการขยายผล
ธนาคารปูม้าไปสู่ชุมชนรอบอ่าวไทยและอันดามันทั่วประเทศเพ่ือ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” โดยเน้นหลกัความ
ร่วมมือของชุมชนและใช้การวิจัยให้ความสาํเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่ย่ังยืน อันสอดคล้องกับศาสตร์พระราชา 
และแนวทางตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การใช้หลักการที่มี
ส่วนร่วมประโยชน์ส่วนรวม การพ่ึงตนเอง และการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ร่วมด้วยหลักคิด หลักวิชา  
หลักปฏิบัติ เป็นการระเบิดจากข้างใน ซึ่งเมือ่มีการขยายผลธนาคารปูม้าไปทั่วประเทศแล้วเสร็จ มุ่งหวังว่า 
จะมีจํานวนลูกปูม้าในธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น ทําให้ทรัพยากรบริเวณชายฝั่งทะเลมีความสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น 
ชาวประมงมีรายได้เพ่ิมขึ้นถ้าชุมชนปล่อยไข่ปูม้าจากแม่ปูม้า ได้เดือนละ 100 ตัว จะมลีูกปูม้าเพ่ิมขึ้น 0.1 – 1 
ล้านตัว จะทําให้มีรายได้จากการขายปูม้า 2.5 ล้านบาท/ชุมชน/เดือน และหากขยายผลมากกว่า 1,000 ชุมชน 
จะมีมูลค่าถึง 2,500 ล้านบาท/เดือน ทําใหช้าวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เศรษฐกิจฐานรากของประเทศเข้มแข็ง
ได้อย่างย่ังยืน 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 

ด้านแต่งตั้ง 

  วาระที ่11 เรือ่ง การจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยต่อประเด็น 
ทะเลจีนใต้  

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอการจัดต้ัง 
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยต่อประเด็นทะเลจีนใต้ เพ่ือเป็นกลไกในการกําหนดนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ของไทยต่อการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้ 
(Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea : DOC) การเจรจาจัดทําประมวล 
การปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South Sea : COC) และโครงการความร่วมมือที่เป็น
รูปธรรมและมผีลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังน้ี    
   องค์ประกอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ หรือผูแ้ทน เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือ
ผู้แทน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงคมนาคม หรือผูแ้ทน  
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
หรือผู้แทน ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือ
ผู้แทน ปลัดกระทรวงพลังงาน หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือ
ผู้แทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือผูแ้ทน ปลัดกระทรวงแรงงาน หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรอืผู้แทน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผูแ้ทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา หรอืผู้แทน 
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ หรอืผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือนักวิชาการที่เก่ียวข้อง ซึง่ประธานกรรมการแต่งต้ังจํานวนไม่เกินสามคน อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก โดยมีอธิบดีกรมอาเซียน  
 

เป็นกรรมการ... 
 





สรป มติ ครม   เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2561 สรุป มต ครม.  เมอวนท 6 มนาคม 2561 
เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฉพาะวาระทเกยวของกบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

วาระ
่ ่

วาระ
่ ่

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เร่ืองท่ี

ดาน เรอง หนวยงานเกยวของ
เรองท

ิ ั ป ้ ื่ “ ื ป ้ ่ ไ ” ์เศรษฐกิจ-สังคม 4 การขยายผลธนาคารปูม้า เพือ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฐ ู ู ู

ั้ ้ ็ ์แต่งตั้ง 11 การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและยทธศาสตร์ของไทยต่อประเด็น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แตงตง 11 การจดตงคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรของไทยตอประเดน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ทะเลจีนใต้ทะเลจนใต 

 ่หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคณภาพหมายเหตุ การขบเคลอนการพฒนางาน : มตงานเชงคุณภาพ
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http://www.thaigov.go.th                                                        วันอังคารที่  6  มีนาคม  2561 
 
  วันน้ี (6 มีนาคม 2561) เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เ ป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ                
นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561  
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                
พร้อมด้วยพันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี   
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง การแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางาน 
    ของคนต่างด้าว 
  2. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 
    ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)  
                    

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  3.  เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาการเ บิกจ่ ายสิน เ ช่ือ  “ โครงการสินเ ช่ือดอกเ บ้ีย ตํ่า                 
    เพ่ือปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สําหรับผู้ประกอบ 
    กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
  4.  เรื่อง  การขยายผลธนาคารปูม้า เพ่ือ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” 
  5.  เรื่อง  แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก  
    (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera)  
  6.  เรื่อง การจัดงานฉลองครบรอบ 150 ปี สุริยุปราคา ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
     

 
 (ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันท่ี 6 มีนาคม 2561) 

ด้วยการสแกน QR Code 
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ต่างประเทศ 
 
  7.  เรื่อง  บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย                 
    กับกระทรวงสาธารณะสุขและแพทยศาสตรศึกษาแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
    ว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข 
  8.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม OECD SEARP Ministerial Conference 
    

แต่งต้ัง 
 
  9.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนา และที่ปรึกษา 
    ด้านการประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)  
  10. เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) 
  11. เรื่อง  การจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยต่อประเด็นทะเลจีนใต้  
   12. เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐเยเมนเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม 
    แห่งสาธารณรัฐเยเมนประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  13. เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  
    (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   
   

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง การแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว               
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ศ. ....                
รวม 2 ฉบับ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                    สาระสําคัญของร่างพระราชกําหนด 2 ฉบับ มีดังนี ้
                    1. ร่างพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....  เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยกําหนด
กระบวนการในการควบคุมและตรวจสอบการนําคนต่างด้าวเข้ามาทํางาน การทํางานของคนต่างด้าว การรับคน                
ต่างด้าวเข้าทํางาน ให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งกําหนดให้ใช้ระบบอนุญาตเพียงเท่าที่จําเป็น ตลอดจนปรับปรุง
อัตราโทษให้มีความเหมาสมย่ิงขึ้น ทั้งน้ี เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการการ
ทํางานของคนต่างด้าวทั้งระบบ 
                    2. ร่างพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  
พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เพ่ือยกเลิกการห้ามคนต่างด้าวเข้ามามีอาชีพเป็น
กรรมกรหรือรับจ้างทํางานด้วยกําลังกายโดยไม่ได้อาศัยวิชาความรู้หรือการฝึกทางวิชาการ และกําหนดห้ามเฉพาะ
การเข้ามาทํางานที่ห้ามคนต่างด้าวทําตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และดําเนินการต่อไปได้  
  กค. เสนอว่า  
  1.  เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพ 
และส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จึงเห็นควรกําหนดมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (9 มกราคม 2561)   
   2. กค. ได้ดําเนินการวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการในเรื่องน้ีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2558 แล้ว ซึ่งมาตรการดังกล่าวข้างต้นจะมีผลกระทบ ดังน้ี  
    2.1 เป็นการส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพ  
   2.2 คาดว่ามาตรการในเรื่องน้ีจะทําให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท แต่
อย่างไรก็ดี มาตรการดังกล่าวจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดสวัสดิการสังคมและการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างย่ังยืน  
  สาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดให้นายจ้างที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนํารายจ่ายค่าจ้างที่ได้จ่ายให้แก่
ลูกจ้างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการจ่ายค่าจ้างผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาหักเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไร
สุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เป็นจํานวน 1.5 เท่าของค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะ
ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนลูกจ้างในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  
   2. กําหนดให้กรณีที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทํางานในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหลายแห่ง              
ในเวลาเดียวกัน ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่รับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าทํางานก่อนได้รับสิทธิหักรายจ่าย
ได้เป็นจํานวน 1.5 เท่า ของรายจ่ายข้างต้น  
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  3. การจ้างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข้างต้น ไม่รวมถึงการจ้างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจ้างในแต่ละเดือนเกินกว่า 15,000 บาท หรือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเงินได้พึงประเมินที่ไม่เข้า
ลักษณะตามมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากรเกินกว่า 100,000 บาท ในปีภาษีที่แล้วมา  
  4. กําหนดให้ร่างพระราชกฤษฎีกาน้ีใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2561 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
  

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
3. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายสินเชื่อ “โครงการสินเชื่อดอกเบ้ียตํ่าเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต สําหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายสินเช่ือโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สําหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) จากเดิม ให้ธนาคารออมสินเบิกจ่ายสินเช่ือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เป็น ให้ธนาคาร 
ออมสินเบิกจ่ายสินเช่ือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยการขอขยายระยะเวลาดังกล่าวไม่ก่อให้เกิด
ภาระงบประมาณเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากอยู่ภายใต้กรอบวงเงินเดิมที่ธนาคารออมสินได้รับอนุมัติไว้ตามท่ี กระทรวงการคลัง 
(กค.) เสนอ  
  ทั้งน้ี ให้ธนาคารออมสินร่วมกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือปรับเปล่ียน
เครื่องจักรและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สําหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เร่งรัด
การเบิกจ่ายสินเช่ือให้ทันภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และดําเนินการปิดโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายในกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าว โดยไม่ให้มีการขยายระยะเวลาดําเนินโครงการฯ อีกต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า 
  1. ณ สิ้นวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ธนาคารออมสินอนุมัติสินเช่ือภายใต้โครงการฯ เป็นจํานวนเงิน 
29,480.20 ล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการ SMEs จํานวน 2,613 ราย และมีการเบิกจ่ายสินเช่ือไปแล้วเป็นจํานวนเงิน 
24,523.51 ล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการ SMEs จํานวน 2,158 ราย 
  2. อย่างไรก็ดี ธนาคารออมสินแจ้งว่าจากการสอบถามสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า  
มีผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับอนุมัติสินเช่ือตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของโครงการฯ แล้ว แต่ยังมีผู้ประกอบการ 
SMEs ที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายสินเช่ือกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทันตามกําหนดเนื่องจากอยู่ระหว่าง
การติดต้ังเคร่ืองจักร อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารเพ่ือรองรับเคร่ืองจักร อยู่ระหว่างการตรวจรับและส่งมอบเครื่องจักร 
เครื่องจักรอยู่ระหว่างการผลิต และอ่ืน ๆ จํานวนรวม 455 ราย เป็นจํานวนเงินรวม 4,956.69 ล้านบาท ดังน้ัน 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับสินเช่ือตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และสร้างความมั่นใจให้แก่สถาบันการเงินที่
เข้าร่วมโครงการฯ อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสําคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียตํ่าอยู่อย่างต่อเน่ือง จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายสินเช่ือโครงการฯ ออกไปจนถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 
4. เรื่อง การขยายผลธนาคารปูม้า เพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายผลธนาคารปูม้าเพ่ือ“คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ 
อย่างรวดเร็วในชุมชนชายฝั่ง จํานวน 500 ชุมชน ในระยะเวลา 2 ปี ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยให้สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานบูรณาการหลักและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมดําเนินการ ดังน้ี 
  1. ให้ วช. ขยายผลการพัฒนาธนาคารปูม้า โดยนําองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่ 
พร้อมทั้งให้มีการทําวิจัยเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมอัตราการรอดของลูกปูม้า การอนุบาลแม่ปูไข่นอกกระดอง และลูกปูม้า 
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วัยอ่อน วิจัยแหล่งที่อยู่อาศัยของลูกปูม้าวัยอ่อน วิจัยช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการปล่อยลูกปูม้าคืนสู่ทะเล วิจัย
เรื่องการขนย้ายลูกปูม้าลงทะเล 
  2. กรมประมง ออกแบบ/กําหนดวิธีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปูม้าโดยชุมชน
มีส่วนร่วม มีมาตรการส่งเสริมการฝากแม่ปูม้าไข่นอกกระดองกับธนาคารปูม้าและการส่งเสริมให้ปูม้าไทยสู่ตลาดโลก
โดยผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
  3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเห็นชอบพ้ืนที่ที่จะใช้มาตรการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
  4. ธนาคารออมสิน สนับสนุนเงินทุน (สินเช่ือ) ให้ชุมชนเพ่ือเร่ิมทําและดําเนินการธนาคารปูม้าและ
การอนุบาลลูกปูม้าชายฝั่งชุมชนละประมาณ 150,000 – 200,000 บาท เพ่ือเป็นเงินทุนในการจัดระบบธนาคารปูม้า 
การสนับสนุนโรงเรือนและเซลล์แสงอาทิตย์ และเงินทุนหมุนเวียนการดําเนินการ 
  5. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ช่วยสนับสนุนด้านการตลาดและ 
การประชาสัมพันธ์ 
  6. บริษัทไปรษณีย์ไทย บริการนําปูม้าจากชุมชนที่มีธนาคารปูม้าไปเป็นสินค้าแนะนําที่สามารถ 
ซื้อขายได้ 
  7. กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศทั้งในช่องทางปกติและช่องทาง
ออนไลน์ 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ในโอกาสท่ีนายกรัฐมนตรีได้ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี และได้เย่ียมชมวิสาหกิจชุมชน
ธนาคารปูม้า – แพปลาชุมชนแหลมผักเบ้ีย จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ซึ่งมีการรวมกลุ่มชาวประมงทํา
ธนาคารปูม้าได้ประสบความสําเร็จ และเป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
และยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐ ให้ธนาคารปูม้าสามารถขยายผลเข้าไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ ได้โดยการถอดบทเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จ แล้วเพ่ิมเติมความรู้ด้วยการวิจัยและวิชาการทั้งการเพ่ิมอัตราการรอดของลูกปูม้า การพัฒนาสายพันธ์ุ
และวิธีการเลี้ยงและการปล่อยลูกปูม้าคืนสู่ทะเล การปรับให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ ภูมิสังคม และสภาวะชุมชน  
การสนับสนุนทางการเงินให้เริ่มต้นและมีเงินหมุนเวียนให้ดําเนินการได้ และการสนับสนุนทางด้านการตลาด 
  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรให้มีการขยายผลธนาคาร 
ปูม้าไปสู่ชุมชนรอบอ่าวไทยและอันดามันทั่วประเทศเพ่ือ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” โดยเน้นหลักความร่วมมือของชุมชน
และใช้การวิจัยให้ความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่ย่ังยืน อันสอดคล้องกับศาสตร์พระราชาและแนวทางตามหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การใช้หลักการที่มีส่วนร่วมประโยชน์ส่วนรวม การ
พ่ึงตนเอง และการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ร่วมด้วยหลักคิด หลักวิชา หลักปฏิบัติ เป็นการระเบิดจากข้างใน ซึ่งเมื่อ
มีการขยายผลธนาคารปูม้าไปท่ัวประเทศแล้วเสร็จ มุ่งหวังว่าจะมีจํานวนลูกปูม้าในธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น ทําให้
ทรัพยากรบริเวณชายฝั่งทะเลมีความสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น ชาวประมงมีรายได้เพ่ิมขึ้นถ้าชุมชนปล่อยไข่ปูม้าจากแม่ปูม้า 
ได้เดือนละ 100 ตัว จะมีลูกปูม้าเพ่ิมขึ้น 0.1 – 1 ล้านตัว จะทําให้มีรายได้จากการขยายปูม้า 2.5 ล้านบาท/ชุมชน/
เดือน และหากขยายผลมากกว่า 1,000 ชุมชน จะมีมูลค่าถึง 2,500 ล้านบาท/เดือน ทําให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น เศรษฐกิจฐานรากของประเทศเข้มแข็งได้อย่างย่ังยืน 
  
5. เรื่อง แนวทางพัฒนาการท่องเท่ียวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ 
Thailand Riviera)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก 
(The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) ตามท่ี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กท.) เสนอ ดังน้ี 
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กก. รายงานว่า ได้รวบรวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ มาตรการสําคัญ 
และแผนงานโครงการที่ความจําเป็นเร่งด่วนในการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบ โดยมีเป้าหมายเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก 4 จังหวัด ให้เต็มตาม
ศักยภาพและความพร้อมของพ้ืนที่ รวมถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจากภาครัฐ 
ในอนาคต เพ่ือให้การท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือในการกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนตามนโยบายรัฐบาลต่อไป  
โดยสรุปดังน้ี 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (พ.ศ. 2559-2563)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาฐาน
ทรัพยากรพ้ืนฐานทางท่องเท่ียว ทั้งทางด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทุนมนุษย์ และด้านคุณภาพ
การบริการ เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นเมืองพักผ่อนเพ่ือสุขภาพระดับโลก พร้อมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และขีด
ความสามารถทางการแข่งขันทางตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพให้เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากขึ้น นอกจากน้ัน เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชุมชนในพ้ืนที่ 
เพ่ือเช่ือมโยงและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมในเขตพื้นที่ 
ตลอดจนส่งเสริมการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนภายในเขต เช่ือมโยงการท่องเที่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวภายนอกเขต และเช่ือมโยงการท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของประเทศเพ่ือนบ้าน อีกทั้งยังมุ่งเน้นการ
ขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก โดยกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าของฐานทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และ
วัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักท่องเท่ียวเพ่ือมุ่งสู่การเป็นเมือง
พักผ่อนเพ่ือสุขภาพระดับโลก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางตลาดการท่องเที่ยวเพ่ือเจาะกลุ่ม
นักท่องเที่ยวคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่ือมโยงภายในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวฝั่งทะเลตะวันตก 
ระหว่างเขตพัฒนา และเช่ือมโยงการท่องเที่ยวไปประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เร่งสนับสนุนและขับเคลื่อนมาตรการเยียวยา รักษาและแก้ไขประเด็น 
เชิงยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพแรงงาน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านความปลอดภัย 
  สําหรับมาตรการสําคัญในการสนับสนุนการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 1. การกําหนดเขตพ้ืนที่รอง 
ในเมืองหลักเพ่ิมเติม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้สู่เมืองรองตามนโยบายรัฐบาล 2. การประกาศ
กําหนดเขตพ้ืนที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน 3. แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงท่าอากาศยานหัวหิน (สนามบินบ่อฝ้าย) 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 4. การส่งเสริมธุรกิจสนามกอลฟ์เพ่ือการท่องเที่ยว 5. การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
(Community-Based Tourism ) และ 6. โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 
 
6. เรื่อง การจัดงานฉลองครบรอบ 150 ปี สุริยุปราคา ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังน้ี 
                    1. เห็นชอบในหลักการให้ วท. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน 
พระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันจัดงานฉลอง 150 ปี สุริยุปราคา ณ หว้ากอ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 และจัดต้ัง
คณะกรรมการอํานวยการร่วมระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธาน 
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                    2. เห็นชอบในหลักการให้ วท. ร่วมกับ ศธ. มท.โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กก. สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง จัดทําแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาและบริหารอุทยาน
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
(Historic Science Theme Park) พร้อมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามการพัฒนาพื้นที่โครงข่ายเลียบชายฝั่งทะเล
ภาคใต้ตอนบน (Riviera Thailand) ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  เน่ืองในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 เป็นวันครบรอบ 150 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 
2411 ซึ่งทรงพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ถึง 2 ปี คณะรัฐมนตรีจึงได้มีอนุมัติให้ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และกําหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทย 
ในการน้ี ศธ. และ วท. ได้มีการตรวจราชการร่วมกัน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 
และมีการประชุมร่วมกันกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือเตรียมการจัดงานฉลองครบรอบ 150 ปี สุริยุปราคา ณ หว้ากอ  
ซึ่งสรุปสาระสําคัญ ได้ดังน้ี 
                   1. ศธ. และ วท. จะร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือดําเนินการจัดงาน
ฉลองครบรอบ 150 ปี สุริยุปราคา ณ หว้ากอ ให้ย่ิงใหญ่สมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็น
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยให้มีคณะอํานวยการการจัดงานฉลองครบรอบ 150 ปี สุริยุปราคา ณ หว้ากอ ที่มี
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ประกอบด้วย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย วท. ศธ. และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นกรรมการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่ปรึกษา 
                   2. ให้มีการจัดทําแผนแม่บทในการพัฒนาและบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 
ให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Historic Science Theme Park) ครอบคลุมทั้ง
การอนุรักษ์สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ในด้านวิทยาศาสตร์ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การวิจัย ทางดาราศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ทางทะเล และสาขาอ่ืน ๆ รวมทั้งการท่องเที่ยวของชุมชนตามแนวฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน โดยให้มี
คณะกรรมการจัดทําแผนแม่บทฯ ที่มีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน มีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เป็นกรรมการ และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เป็นที่ปรึกษา ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ในการออกแบบและ
จัดทําแผนงานฉลองครบรอบ 150 ปี สุริยุปราคา ณ หว้ากอ และดําเนินการตามแผนงานเพ่ือให้สามารถจัดงานได้ทัน
ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี 2561 (18 สิงหาคม 2561) ตลอดจนจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ยุคใหม่เพ่ือสนับสนุนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 
  

ต่างประเทศ 
 
7. เรื่อง บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณะสุขและ
แพทยศาสตรศึกษาแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
สาธารณสุขและแพทยศาสตรศึกษาแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งน้ี หากมีการ
แก้ไขถ้อยคําหรือประเด็นที่มิใช่สาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ผู้ลงนาม 
เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องน้ัน ๆ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
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  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) 
ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  ทั้งน้ี ในกรณีมีความจําเป็นต้องจัดทําข้ออนุวัติการเพ่ือรองรับการดําเนินงานของบันทึกความเข้าใจน้ี 
ให้ สธ. จัดส่งร่างความตกลงให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาก่อนดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจมีสาขาและรูปแบบความร่วมมือ ดังนี้ 
  คู่ภาคีจะร่วมกันพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านสาธารณสุขในสาขาต่าง ๆ รวม 13 สาขา โดยมี
สาขาความร่วมมือสําคัญ ๆ เช่น 1. การจัดการระบบการให้บริการสุขภาพ 2. การผลิตยาและเครื่องมือทางการแพทย์ 
3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านสาธารณสุขระหว่างกัน 4. ความร่วมมือด้านแพทยศึกษา 5. ความ
ร่วมมือในสาขาการวิจัยและพัฒนาสุขภาพ 6. ความร่วมมือในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 7. ความร่วมมือในสาขา
ความปลอดภัยทางอาหาร 
  โดยกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ จะดําเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการแลกเปลี่ยน
ผู้เช่ียวชาญ การวิจัยร่วม การฝึกอบรม การสนับสนุนกิจการค้าร่วม โดยภาคเอกชนของคู่ภาคี และรูปแบบความ
ร่วมมืออ่ืน ๆ ที่คู่ภาคีตัดสินใจร่วมกัน 
 
8. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม OECD SEARP Ministerial Conference 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Communiqué) ซึ่งจะเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม
ระดับรัฐมนตรีของโครงการภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
[OECD southeast Asia Regional Programme (SEARP) Ministerial conference : OECD SEARP Ministerial 
Conference] และมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายวีระศักด์ิ ฟูตระกูล) หรือผู้แทน 
ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม OECD SEARP Ministerial Conference  
  2. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารดังกล่าว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อีก  
  สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือระหว่างองค์การเพ่ือความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) กับประเทศสมาชิกอาเซียนเก่ียวกับทิศทางของโครงการภูมิภาคเอซียตะวันออก
เฉียงใต้ (Southeast Asia Regional Programme :SEARP) ในอนาคต เพ่ือจะได้ดําเนินโครงการให้สอดคล้องกับ
ทิศทางของอาเซียน เช่น แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 (ASEAN Economic Community 
Blueprint 2025)  
  หัวข้อหลักการของประชุม “อาเซียนที่ครอบคลุม (Inclusive ASEAN)”  
  ประเด็นการหารือ 1) การเช่ือมโยงในอาเซียน (Inclusiveness through Connectivity) เช่น 
การค้าการลงทุนระหว่างประเทศจะเป็นเคร่ืองมือสําหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างงาน และสวัสดิการ  
2) การมีส่วนร่วม (Inclusiveness through Participation) เช่น การเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะ
ด้านการศึกษาและทักษะเพ่ือให้ประชาชนสามารถแข่งขันและรับมือกับความท้าท้ายในโลกยุคโลกาภิวัฒน์และ 
ยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
  นอกจากน้ี ภายหลังการประชุมดังกล่าวจะมีพิธีส่งมอบตําแหน่งประธานร่วมโครงการ SEARP จาก
สาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศญี่ปุ่นให้แก่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ เพ่ือดํารงตําแหน่งประธานร่วม 
ของโครงการ SEARP วาระปี พ.ศ. 2561 – 2563  
 
 



 

 

 

9 

แต่งต้ัง 
 
9. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนา และท่ีปรึกษาด้านการประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักงาน กปร. ให้ 
ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  
   1. นางสาววัชรี วัฒนไกร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ) 
สํานักงาน กปร. ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน 
กปร. ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560   
   2. นางสาวถกลวรรณ ไกรสกุล ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ) สํานักงาน กปร. ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน กปร. ต้ังแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560   
    ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
10. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล  
รองผู้อํานวยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
11. เรื่อง การจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยต่อประเด็นทะเลจีนใต้  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอการจัดต้ังคณะกรรมการนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของไทยต่อประเด็นทะเลจีนใต้ เพ่ือเป็นกลไกในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยต่อการ
ปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties 
in the South China Sea : DOC) การเจรจาจัดทําประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the 
South Sea : COC) และโครงการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีองค์ประกอบและ
อํานาจหน้าที่ ดังน้ี    
   องค์ประกอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ หรือผู้แทน เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทน 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงคมนาคม หรือผู้แทน  ปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้แทน ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงพลังงาน หรือ
ผู้แทน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทน 
ปลัดกระทรวงแรงงาน หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
หรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือผู้แทน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้บัญชาการ
ทหารเรือ หรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือผู้แทน ผู้อํานวยการสํานัก                 
ข่าวกรองแห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือนักวิชาการท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งประธานกรรมการแต่งต้ังจํานวนไม่เกิน               
สามคน อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก        
โดยมีอธิบดีกรมอาเซียน เป็นกรรมการและเลขานุการ รองอธิบดีกรมอาเซียนจํานวนสองคน และผู้อํานวยการกอง
ความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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   อํานาจหน้าที่  
   1. กําหนดหรือเสนอแนะนโยบาย แนวทางดําเนินการ และท่าทีของไทยต่อประเด็นทะเลจีนใต้                
การปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้ (DOC) การเจรจาจัดทําประมวลการ
ปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC) และโครงการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม และมีผลประโยชน์ร่วมกันในทะเลจีนใต้ระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่เสนอโดยนายกรัฐมนตรี เพ่ือเสริมสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจ
และสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออํานวยต่อการเจรจาจัดทําประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC)   
   2. บูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามความร่วมมือที่เก่ียวข้อง
กับประเด็นทะเลจีนใต้ ตลอดจนข้อผูกพันของไทยอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคี
ฝ่ายต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้ (DOC) การเจรจาจัดทําประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC) และโครงการความร่วมมือ
ที่เป็นรูปธรรมและมีผลประโยชน์ร่วมกันในทะเลจีนใต้ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีน  
   3. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการและคณะทํางานต่าง ๆ ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม ซึ่งอาจจะ
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
   4. ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
12. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐเยเมนเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเยเมน
ประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐเยเมนมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายอาดิล  
มุฮัมมัด อะลี บา ฮะมีด (Mr. Adel Mohamed Ali Ba Hamid) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจ
เต็มแห่งสาธารณรัฐเยเมนประจําประเทศไทย คนใหม่ สืบแทน นายอับดุลเลาะ โมฮาเมด อาลี อัล-มุนต์ซีร์                
(Mr. Abdulla Mohamed Ali Al-Montser) โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ตามท่ีกระทรวง 
การต่างประเทศเสนอ  
 
13. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) 
ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายนริสชัย ป้อมเสือ ที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจําด้านประสานกิจการภายในประเทศ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของทั้งสองฝ่ายได้ตกลง
ยินยอมในการโอนแล้ว ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

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


