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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561                                              1 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 
พระบางช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   
ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรไีด้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรือ่งที่เก่ียวข้องกับ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 2 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการให้เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทําการ 

ประมง หรือเรอืขนถ่ายสัตว์น้ําถือปฏิบัติ พ.ศ.  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการให้เจ้าของเรือประมงที่ 

ใช้สนับสนุนเรอืที่ใช้ทําการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าถือปฏิบัติ พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
และให ้กษ. รบัความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขให้เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทําการ
ประมง  หรือเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าถือปฏิบัติ สรุปได้ดังน้ี   
   1. กําหนดให้เจ้าของเรือที่จดทะเบียนเรือบรรทุกนํ้ามันเพ่ือการประมง หรือเรือบรรทกุ 
นํ้าจืดที่มีขนาดต้ังแต่ 30 ตันกรอส และเรือทีจ่ดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยเป็นเรือกลเดินทะเล 
ใกล้ฝั่งเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต เรือกลเดินทะเลชายแดน เรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ ประเภทการใช้
บรรทุกผลิตภัณฑ์นํ้ามันที่มีจดุวาบไฟตํ่ากว่า 60 องศาเซลเซียส และประเภทการใช้บรรทุกผลิตภัณฑ์นํ้ามัน 
ที่มีจุดวาบไฟสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส ขนาดต้ังแต่ 30 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 1,000 ตันกรอส ติดต้ังระบบ
ติดตามเรือตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมงที่ได้ 
จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า หรือเรือเก็บรักษาสัตว์นํ้า รวมทั้งแจ้งข้อมูล รหสักลอ่งหรือรหัสอุปกรณ์  
ช่ือ หรือหมายเลขทะเบียนเรือ ภาพถ่ายเรือ ตามแบบรายงาน ศฝป. 4A ต่อศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทําการ
ประมงภายใน 7 วัน หลังจากติดต้ังแล้วเสร็จ ยกเว้นเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์นํ้ามันเตา และเรือบรรทุกผลติภัณฑ์
นํ้ามันที่มีการทําสัญญาโดยตรงกับบริษัทนํ้ามันในประเทศไทย ให้เป็นผู้จัดส่งผลิตภัณฑ์นํ้ามันระหว่างคลังนํ้ามัน 
ในประเทศไทย หรือขนส่งผลิตภัณฑ์นํ้ามันระหว่างคลังนํ้ามันในประเทศไทยกับต่างประเทศ  
   2. กําหนดให้เจ้าของเรือที่จดทะเบียนเรือตามข้อ 1. ต้องแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง
ทุกคร้ังด้วยวิธีการแจ้งโดยตรงหรือทางโทรสาร ไปยังศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 
24 ช่ัวโมง และต้องดูแลระบบติดตามเรือให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา การแจ้งปิดระบบติดตามเรือ ให้แจ้ง
ตามแบบรายงาน ศฝป. 1A โดยให้ทําได้เฉพาะกรณี ดังน้ี  
    2.1 เรือเกิดการชํารุด เสียหายต้องซ่อมแซมโดยนําเรือขึ้นคาน โดยต้องมีหนังสือ
รับรองจากอู่ซ่อมเรือ โดยระบุวันที่เริ่มต้นขึ้นคาน และลงจากคาน 

2.2 อุปกรณ์... 
 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 2 ร่างกฎกระทรวงการให้เจ้าของเรือประมงท่ีใช้สนับสนุนเรือท่ีใช้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทําการประมง หรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําถือปฏิบัติ พ.ศ. …. 

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                 วันอังคารที่  12  มิถุนายน  2561 
 
  วันน้ี (12 มิถุนายน 2561) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพระบาง ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี              
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2561  
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                
ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
    

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
    รวม 4 ฉบับ  
  2. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการให้เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทําการประมง หรือ
    เรือขนถ่ายสัตว์นํ้าถือปฏิบัติ พ.ศ. ….  
  3. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. …. 
    

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  4.  เรื่อง  การต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีของสํานักงานธนานุเคราะห์ 
   

ต่างประเทศ 
 
  5. เรื่อง  การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค 
    เอเชียตะวันออกเพ่ือการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้ง 3 
   

แต่งต้ัง 
 
  6.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ   
    (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  7.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
  8.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวม 4 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 4 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างพระราช
กฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์และส่วนพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
พ.ศ. ....  2. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และ
ส่วนพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....  3. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบ
ลมสําหรับรถจักรยานยนต์และโมแปด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....  4. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนด                 
ให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลม : ข้อกําหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพ้ืน
เปียก และความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ  
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้ กษ. รับความเห็น                 
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กํ าหนด ใ ห้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ อุ ตส าหกร รมยา งล้ อ แบบสู บลมสํ าห รั บ รถยน ต์และส่ วน พ่ ว ง
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อ              
แบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนต์และโมแปด และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลม : ข้อกําหนดด้านเสียง                
จากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพ้ืนเปียก และความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน                
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการให้เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทําการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา 
ถือปฏิบัติ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการให้เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทํา
การประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าถือปฏิบัติ พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้ กษ. รับความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขให้เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทําการประมง  
หรือเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าถือปฏิบัติ สรุปได้ดังน้ี   
   1. กําหนดให้เจ้าของเรือที่จดทะเบียนเรือบรรทุกนํ้ามันเพ่ือการประมง หรือเรือบรรทุกนํ้าจืด                
ที่มีขนาดต้ังแต่ 30 ตันกรอส และเรือที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยเป็นเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง เรือกล              
เดินทะเลเฉพาะเขต เรือกลเดินทะเลชายแดน เรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ ประเภทการใช้บรรทุกผลิตภัณฑ์
นํ้ามันที่มีจุดวาบไฟตํ่ากว่า 60 องศาเซลเซียส และประเภทการใช้บรรทุกผลิตภัณฑ์นํ้ามันที่มีจุดวาบไฟสูงกว่า 60 
องศาเซลเซียส ขนาดต้ังแต่ 30 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 1,000 ตันกรอส ติดต้ังระบบติดตามเรือตามมาตรฐานสมรรถนะ
ของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า หรือเรือเก็บ
รักษาสัตว์นํ้า รวมทั้งแจ้งข้อมูล รหัสกล่องหรือรหัสอุปกรณ์ ช่ือ หรือหมายเลขทะเบียนเรือ ภาพถ่ายเรือ ตามแบบ
รายงาน ศฝป. 4A ต่อศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทําการประมงภายใน 7 วัน หลังจากติดต้ังแล้วเสร็จ ยกเว้นเรือ
บรรทุกผลิตภัณฑ์นํ้ามันเตา และเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์นํ้ามันที่มีการทําสัญญาโดยตรงกับบริษัทนํ้ามันในประเทศไทย 
ให้เป็นผู้จัดส่งผลิตภัณฑ์นํ้ามันระหว่างคลังนํ้ามันในประเทศไทย หรือขนส่งผลิตภัณฑ์นํ้ามันระหว่างคลังนํ้ามัน                 
ในประเทศไทยกับต่างประเทศ  
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   2. กําหนดให้เจ้าของเรือที่จดทะเบียนเรือตามข้อ 1. ต้องแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั้ง
ด้วยวิธีการแจ้งโดยตรงหรือทางโทรสาร ไปยังศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง 
และต้องดูแลระบบติดตามเรือให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา การแจ้งปิดระบบติดตามเรือ ให้แจ้งตามแบบรายงาน 
ศฝป. 1A โดยให้ทําได้เฉพาะกรณี ดังน้ี  
    2.1 เรือเกิดการชํารุด เสียหายต้องซ่อมแซมโดยนําเรือขึ้นคาน โดยต้องมีหนังสือรับรอง        
จากอู่ซ่อมเรือ โดยระบุวันที่เริ่มต้นขึ้นคาน และลงจากคาน  
    2.2 อุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือชํารุด และอยู่ระหว่างซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยต้อง           
มีหนังสือรับรองจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม  
   2.3 เรืออับปาง โดยแนบสําเนารายงานประจําวันเก่ียวกับคดีมาด้วย  
   2.4 แจ้งงดการใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านนํ้าไทย โดยแนบสําเนาเอกสาร
ที่เก่ียวข้องให้ทราบด้วย  
   3. กําหนดให้เจ้าของเรือที่จดทะเบียนเรือตามข้อ 1. ที่ได้แจ้งหรือขออนุญาตใด ๆ ด้วยวิธีการ                
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Single Window @ Marine Department ตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากําหนดไว้ ให้ถือว่า
เป็นการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงตามกฎกระทรวงน้ี  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. …. ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แก้ไขเพ่ิมเติมตามมติที่ประชุม              
[การประชุมปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่มีรองนายกรัฐมนตรี                 
(นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน] แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. …. ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. …. แล้วให้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
    1.1 กําหนดให้มี “สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ประกอบด้วยประธานสภา
หน่ึงคนและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสิบห้าคน และให้ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการสภา และให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ  
    1.2 กําหนดให้ประธานสภาและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราว
ละสี่ปี โดยผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน  
     1.3 กําหนดให้สภาสามารถมีมติให้เชิญปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีอํานาจ
หน้าที่โดยตรงเก่ียวกับเรื่องที่พิจารณา หรือผู้ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญมาเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะ
กรรมการสภาด้วยก็ได้ โดยให้ผู้ที่ได้รับเชิญมามีฐานะเป็นกรรมการสภาสําหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญน้ัน  
    1.4 กําหนดให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีอํานาจหน้าที่กําหนดกรอบทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จัดทําร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และให้ความเห็น
ต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี  
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   2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
    2.1 กําหนดให้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างต่อเน่ืองในแต่ละช่วงระยะเวลาห้าปี   
    2.2 กําหนดให้มีคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละด้าน
ตามกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทําหน้าที่ยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
และเสนอต่อสภาพิจารณา โดยต้องมีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพ่ือนํามาประกอบการ                 
ยกร่างด้วย  
    2.3 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี และงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้เป็น
หน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะกํากับดูแลและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งดําเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว
ด้วย  
   3. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
    3.1 กําหนดให้มีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทําหน้าที่ดําเนินงาน
ในฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของสภา ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและประชาชนเก่ียวกับการจัดทํา                
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ ฯลฯ  
    3.2 กําหนดให้มีคณะกรรมการประสานการดําเนินงานด้านยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศ ทําหน้าที่วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่สภามอบหมาย   
   4. บทเฉพาะกาล  
    4.1 ให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521 ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีใช้บังคับ
ปฏิบัติหน้าที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพลางก่อน  
    4.2 ให้โอนบรรดาภารกิจ อํานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ไปเป็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
    4.3 ให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามประกาศพระราชโองการ                
เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 
ที่ใช้อยู่ในวันก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีใช้บังคับ ถือว่าเป็นแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                
ตามร่างพระราชบัญญัติน้ี และยังให้คงใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
 
4. เรื่อง การต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีของสํานักงานธนานุเคราะห ์
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ต่ออายุ
สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีของสํานักงานธนานุเคราะห์ เพ่ือเป็นเงินทุนสํารองหมุนเวียนรับจํานําและสําหรับใช้จ่าย             
ในการบริหารการเงินให้เกิดสภาพคล่องในกิจการ จํานวน 500 ล้านบาท ออกไปอีกเป็นเวลา 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2561  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามท่ี พม. เสนอ 
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
                    พม. รายงานว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เห็นชอบให้ พม. ต่ออายุ
สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีของสํานักงานธนานุเคราะห์ จํานวน 500 ล้านบาท โดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน
2561 แต่เน่ืองจากสํานักงานธนานุเคราะห์ยังมีความจําเป็นที่จะต้องมีเงินทุนสํารองหมุนเวียนรับจํานําและสําหรับใช้
จ่ายในการบริหารการเงินให้เกิดสภาพคล่องในกิจการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ซึ่งการกู้เงินประเภท
เบิกเงินเกินบัญชีน้ัน หากสํานักงานธนานุเคราะห์ไม่ได้เบิกมาจะไม่เสียดอกเบ้ียจ่าย ดังน้ันคณะกรรมการอํานวยการ
สํานักงานธนานุเคราะห์ ในการปรชุมคร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 จึงมีมติเห็นชอบการต่ออายุ
สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสินวงเงิน 500 ล้านบาท ของสํานักงานธนานุเคราะห์ ออกไปอีก 2 ปี 
นับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
   

ต่างประเทศ 
 
5. เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก               
เพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้ง 3 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ                 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพ่ือการพัฒนาปาเลสไตน์ (Conference on Cooperation among East Asian 
Countries for Palestinian Development : CEAPAD) ระดับรัฐมนตรี ครังที่ 3 ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
ญี่ปุ่น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ญี่ปุ่น และปาเลสไตน์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน
ร่วมของการประชุมฯ (การประชุม CEAPAD จะจัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร) ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   กต. รายงานว่า 
  1. การประชุม CEAPAD เกิดจากการริเริ่มของรัฐบาลญ่ีปุ่นเมื่อปี 2556 เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและองค์การระหว่างประเทศเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนารัฐปาเลสไตน์ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนด้านการค้าและการ
ลงทุนในปาเลสไตน์และการเสริมสร้างขีดความสามารถในสาขาที่ประเทศสมาชิก CEAPAD มีความเช่ียวชาญและ
สอดคล้องกับความต้องการของปาเลสไตน ์
                   2. การประชุม CEAPAD ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 3 ในปี 2561 จะเป็นโอกาสให้ไทยได้แสดงบทบาทเชิง
สร้างสรรค์ และขยายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในกรอบ CEAPAD ซึ่งสอดคล้องกับท่าทีไทยในการสนับสนุนการ
จัดต้ังรัฐปาเลสไตน์ 
                    วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม มีดังน้ี 
            - เพ่ือแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์และเข้มแข็งของไทยในเวทีระหว่างประเทศในการมีส่วนร่วมพัฒนา
รัฐปาเลสไตน์ โดยเฉพาะการดําเนินความสัมพันธ์และการสร้างพันธมิตรทางการเมืองกับกลุ่มประเทศมุสลิม 
  - เ พ่ือแสดงความต้ังใจและเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในการมีปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์                 
กับปาเลสไตน์ 
  - เพ่ือแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในการดําเนินความร่วมมือกับญี่ปุ่น 
  - เพ่ือตอกยํ้าบทบาทที่โดดเด่นของไทยในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระหว่างประเทศ ต่าง ๆ 
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แต่งต้ัง 
 
6. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ัง นายสาโรจน์ ขอจ่วนเต๋ียว 
ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อํานวยการเช่ียวชาญ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
7. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ                
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
   1. นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี             
ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี  
   2. นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารง
ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี  
    ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่ง              
ที่ว่าง  
 
8. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง นายอนุกูล เจิมมงคล ที่ปรึกษา
ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สํานักข่าวกรอง
แห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
ต้ังแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่สํานักข่าวกรองแห่งชาติได้มีคําสั่งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  

……………………………………… 


