
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135                          1 
ท่ี  กษ 0401.4/ -                                        วันท่ี  14  มีนาคม  2561                                 1 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561                                                4              

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์      

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่  13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ  สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 

วาระที ่2 รา่งกฎกระทรวงการขออนญุาตและการอนุญาตให้ทําการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 
ในที่จับสัตว์น้าํซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

สาระสาํคญั คณะรัฐมนตรีมมีติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการ 
อนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 10 แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการเพาะเล้ียง 
สัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559 ตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเหน็ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  กษ. เสนอว่า  

1. ตามท่ีได้มีกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่ 
จับสัตว์นํ้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559 โดยข้อ 9 (4) และ (5) แห่งกฎกระทรวงดังกล่าว
กําหนดให้ในกรณีสัตว์นํ้าที่เพาะเลี้ยงป่วยหรือตาย ผู้รับใบอนุญาตต้องนําสัตว์นํ้าหรือซากของสัตว์นํ้าขึ้นมา
กําจัดบนบกอย่างถูกสุขลักษณะ และในกรณีเป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม ผู้รบัใบอนุญาตต้องป้องกัน 
มิให้สัตว์นํ้าที่เพาะเลี้ยงหลุดออกนอกที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าลงสู่ที่จับสัตว์นํ้า  
  2. โดยที่การปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าวประสบปัญหา เป็นเหตุให้ผูป้ระกอบกิจการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 9 (4) และ (5) ได้ เน่ืองจากหอยทะเล 
มีขนาดเล็กและไม่ลอยนํ้า ทาํให้ไม่สามารถนําหอยทะเลหรือซากของหอยทะเลข้ึนมากาํจัดบนบกอย่าง 
ถูกสุขลักษณะได้ รวมทั้งหากมีการสืบพันธ์ุโดยธรรมชาติ ลูกหอยทะเลจะลอยไปตามกระแสนํ้าเพ่ือหาพ้ืนที่ 
ที่เหมาะสมในการยึดเกาะ ซึ่งไม่สามารถป้องกันมิให้หอยทะเลหลุดออกนอกพ้ืนที่เพาะเลี้ยงได้เช่นกัน ดังน้ัน  
จึงจําเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงดังกล่าวโดยสมควรยกเว้นให้ผู้รบัใบอนุญาตทําการเพาะเลี้ยงหอยทะเล
ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 9 (4) และ (5) แห่งกฎกระทรวงดังกล่าวได้  
  3. กษ. ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาแนวทางการกําหนดกิจการการ
เพาะเลี้ยงหอยทะเลเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุมตามมาตรา 76 มาตรา 78 และมาตรา 79  
แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้า 
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559  
 
 

สาระสําคัญ... 
 





วาระ
เร่ืองท่ี

กฎหมาย 2 ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... 

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2561 

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                     วันอังคารที่  13  มีนาคม  2561 
 
  วันน้ี (13 มีนาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้
ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
   
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ 
    หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. .... 
    (ยกเว้นค่าธรรมเนียมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561)  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับ
    สัตว์นํ้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตจัดต้ังสนามบิน พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  
    พ.ศ. 2559 รวม 8 ฉบับ  
  6.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
  7.  เรื่อง  ร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ 

 8.  เรื่อง  โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง  
 9.  เรื่อง  ขออนุมั ติงบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจําปี

 งบประมาณ พ.ศ. 2562 และกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  10.  เรื่อง  ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ  
 

ต่างประเทศ 
  11.  เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย 
    สมัยพิเศษ 
  12.   เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการมะลิลาเพ่ือต่อยอดการดําเนินการตาม
    ปฏิญญากรุงพนมเปญว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการพัฒนาภายใต้การประชุมสุดยอด 
    เอเชียตะวันออก (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 
 
 
 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันท่ี 13 มีนาคม 2561) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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13.  เรื่อง  การดําเนินการตามข้อมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วย 
   การต่อต้านการก่อการร้ายที่ 2370 (ค.ศ. 2017) และ 2396 (ค.ศ. 2017) 

  14.  เรื่อง  การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง 
    สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือ 
    หนังสือเดินทางทูต 
  15.  เรื่อง  กรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทาง 
    ปัญญาทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทาง  
    วัฒนธรรมด้ังเดิม (WIPO IGC) ภายใต้กรอบองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
  16.   เรื่อง  การขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial  Declaration)  
    ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมนํ้าโลก ครั้งที่ 8 (The 8th  World  
    Water Forum)  
  17.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมสําหรับ 
    ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง ระดับ 
    รัฐมนตรี ครั้งที่ 6  
 

แต่งต้ัง 
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  19. เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหาร 
    การพัฒนาพิงคนคร 

21.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศ 
  ด้านชีววิทยาศาสตร์  

  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และ 
    การบริการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจาก
    ตําแหน่งก่อนครบวาระ  
 

 
******************* 

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
   
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนยีมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพเิศษหมายเลข 7 และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด พ.ศ. .... (ยกเว้นคา่ธรรมเนียมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561) ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแลว้ดําเนินการต่อไปได้  
  คค. เสนอว่า เน่ืองจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี 2561 มีวันหยุดต่อเน่ืองหลายวัน คาดว่าจะมี
ประชาชนจํานวนมากเดินทางกลับภูมิลําเนา เป็นผลให้การจราจรติดขัดในทุกสายทางทีอ่อกและเข้ากรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึ่งการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น ทําให้การจราจรมีความคลอ่งตัว รวมท้ังเป็นการลดการใช้พลังงานของประเทศ  
  โดยที่การกําหนดช่วงระยะเวลาให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 
7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บน
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็นประจําทุกปี  
พ.ศ. .... (ต้ังแต่เวลา 16.00 นาฬิกา ของวันที่ 10 เมษายน ถึงเวลา 24.00 นาฬิกาของวันที่ 16 เมษายน) ยังไม่
เหมาะสมกับช่วงระยะเวลาการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี 2561 สมควรกําหนดระยะเวลา
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษดังกล่าวเสียใหม่ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมสําหรับ
เทศกาลสงกรานต์ของปี พ.ศ. 2561 ต้ังแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึงเวลา 
24.00 นาฬิกา ของวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สาย
กรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 
(บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา และบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี ต้ังแต่เวลา 00.01 นาฬิกา 
ของวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าํในท่ีจับสัตว์น้ําซ่ึงเปน็สา
ธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 10 
แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน พ.ศ. 2559 ตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  กษ. เสนอว่า  
  1. ตามท่ีได้มีกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้า
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559 โดยข้อ 9 (4) และ (5) แห่งกฎกระทรวงดังกล่าวกําหนดให้ในกรณสีัตว์
นํ้าที่เพาะเลี้ยงป่วยหรือตาย ผู้รับใบอนุญาตต้องนําสัตว์นํ้าหรือซากของสตัว์นํ้าขึ้นมากําจัดบนบกอย่างถูกสุขลักษณะ 
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และในกรณีเป็นกิจการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าควบคุม ผู้รับใบอนุญาตต้องป้องกันมิให้สัตว์นํ้าที่เพาะเลี้ยงหลุดออกนอกที่
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าลงสู่ที่จับสัตว์นํ้า  
  2. โดยที่การปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าวประสบปัญหา เป็นเหตุให้ผูป้ระกอบกิจการเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้าไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 9 (4) และ (5) ได้ เน่ืองจากหอยทะเลมีขนาดเล็กและไมล่อย
นํ้า ทําให้ไมส่ามารถนําหอยทะเลหรือซากของหอยทะเลขึ้นมากําจัดบนบกอย่างถูกสุขลักษณะได้ รวมทั้งหากมีการ
สืบพันธ์ุโดยธรรมชาติ ลูกหอยทะเลจะลอยไปตามกระแสน้ําเพ่ือหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการยึดเกาะ ซึ่งไม่สามารถ
ป้องกันมิให้หอยทะเลหลุดออกนอกพ้ืนที่เพาะเลี้ยงได้เช่นกัน ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงดังกล่าว
โดยสมควรยกเว้นให้ผู้รับใบอนุญาตทําการเพาะเลี้ยงหอยทะเลไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 9 (4) และ (5) แห่งกฎกระทรวง
ดังกล่าวได้  
  3. กษ. ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาแนวทางการกําหนดกิจการการเพาะเลี้ยง
หอยทะเลเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุมตามมาตรา 76 มาตรา 78 และมาตรา 79 แห่งพระราชกําหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ทาํการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้า
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559 โดยเพ่ิมเง่ือนไขที่ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงตามชนิดของสัตว์นํ้า ดังน้ี  

กฎกระทรวงการขออนญุาตและการอนุญาตให้ทํา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้าํซ่ึงเปน็ 
สาธารณสมบติัของแผ่นดิน พ.ศ. 2559 

ร่างกฎกระทรวงฯ ตามที่ กษ. เสนอ 

ข้อ 9 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
(1) ต้องติดต้ังโคมไฟหรือเคร่ืองหมายบริเวณที่
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้ชัดเจน  

ฯลฯ 
(4) กรณีสัตว์นํ้าที่เพาะเลี้ยงป่วยหรือตายต้องนําสัตว์
นํ้าหรือซากของสัตว์นํ้าขึ้นมากําจัดบนบกอย่างถูก
สุขลักษณะ  
(5) กรณีเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุมตาม
มาตรา 76 ต้องป้องกันมิให้สัตว์นํ้าที่เพาะเลี้ยงหลุด
ออกนอกที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าลงสู่ที่จับสัตว์นํ้า  

ฯลฯ 

ให้ยกเลิกความในข้อ 9 (4) และ (5) ของกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์
นํ้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559 และให้
ใช้ความต่อไปน้ีแทน  
 
“(4) กรณสีัตว์นํ้าที่เพาะเลี้ยงป่วยหรือตายต้องนําสัตว์
นํ้าหรือซากสัตว์นํ้าขึ้นมากําจัดบนบกอย่างถูก
สุขลักษณะ (ยกเว้นหอยทะเล) 
(5) กรณีเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุมตาม
มาตรา 76 ต้องป้องกันมิให้สัตว์นํ้าที่เพาะเลี้ยงหลุดออก
นอกที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าลงสู่ที่จับสัตว์นํ้า (ยกเว้นหอย
ทะเล)” 

 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตจัดต้ังสนามบนิ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตจัดต้ังสนามบิน พ.ศ. .... 
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ และ
ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดบทนิยามคําว่า “สนามบินสาธารณะ” และ “สนามบินส่วนบุคคล”   
  2. กําหนดคุณสมบัติและลกัษณะของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสนามบินสาธารณะ ต้องเป็น
บริษัทจํากัดหรอืบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีสํานักงานใหญ่ของบริษัทต้ังอยู่ใน
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ราชอาณาจักร โดย (1) เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสญัชาติไทย (2) กระทรวง ทบวง กรม ในรัฐบาล (3) บริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด ที่มีบุคคลธรรมดาซึ่งมสีัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของหุ้นทั้งหมด ฯลฯ แต่
ละประเภทโดยลําพังหรือหลายประเภทรวมกัน มีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของหุ้นทั้งหมด ฯลฯ ให้ย่ืนคําขอต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามท่ีกําหนด เช่น ผลการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับกิจการ
ขนส่งและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการสนามบิน (ถา้มี) เอกสารหรือหลักฐานแสดงการมีกรรมสิทธ์ิ สทิธิ
ครอบครอง หรือสิทธิการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ขออนุญาตจัดต้ังสนามบินและแผนแมบ่ทสนามบินสาธารณะที่ขอ
อนุญาตจัดต้ัง ฯลฯ  
  3. กําหนดคุณสมบัติและลกัษณะของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสนามบินส่วนบุคคล ต้อง (1) ไม่
เป็นบุคคลล้มละลาย (2) มีกรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ขออนุญาตจัดต้ังสนามบิน 
(3) มีความสามารถในการดําเนินงานสนามบินตามที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนด ฯลฯ  
  4. กําหนดวิธีการและขั้นตอนในการพิจารณาคําขอจัดต้ังสนามบินสาธารณะและสนามบินส่วน
บุคคล เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอแล้ว ให้ดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี (1) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะของ
ผู้ขอรับใบอนุญาตและความถูกต้องครบถ้วนของคําขอเอกสารและหลักฐาน (2) เมื่อปรากฏว่าคําขอ เอกสารและ
หลักฐานมีความถูกต้องครบถ้วน โดยแบบก่อสร้างสนามบินเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด รวมทั้งแผนการดําเนินการ
ก่อสร้างสนามบินและระยะเวลาที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ มคีวามเหมาะสม พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเข้าตรวจสอบ
พ้ืนที่ที่ขออนุญาตจัดต้ังสนามบินด้วยก็ได้ และในกรณีทีร่ัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้จัดต้ังสนามบิน ใหพ้นักงาน
เจ้าหน้าที่ให้ความเห็นชอบในแบบก่อสร้างสนามบินและแผนแม่บทสนามบินสาธารณะ และออกใบอนุญาตจัดต้ัง
สนามบินสาธารณะให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นต้น  
  5. กําหนดบทเฉพาะกาล ดังน้ี  
   5.1 บรรดาใบอนุญาตจัดต้ังสนามบินซึ่งมีผลใช้ได้อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 
ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน  
   5.2 บรรดาคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสนามบินที่ได้ย่ืนไว้ก่อนที่กฎกระทรวงนี้ มีผลใช้บังคับ
และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ถือว่าเป็นคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสนามบินตาม
กฎกระทรวงนี้   
   5.3 บรรดาคําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสนามบินสาธารณะที่ได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ ใหถ้ือว่าเป็นคําขอรับใบอนุญาต
จัดต้ังสนามบินสาธารณะตามกฎกระทรวงนี้ และให้ใบอนญุาตจัดต้ังสนามบินสาธารณะน้ันใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะถูก
เพิกถอน  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเลน่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเคร่ืองเล่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภคไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้
กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย  
  มท. เสนอว่า เน่ืองจากปัจจุบันได้มีนวัตกรรมเครื่องเล่นชนิดใหม่เป็นจํานวนมาก เช่น เครื่องเล่น
ชนิดเป่าลม และเคร่ืองเล่นที่อยู่ในสวนนํ้า โดยมีส่วนประกอบหรือลักษณะแตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. 2558 ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เล่นได้  ซึ่งการใช้บังคับ
กฎกระทรวงดังกล่าวยังครอบคลุมไปไม่ถึง ดังน้ัน เพ่ือให้มีมาตรการในการควบคุมเครื่องเล่นที่มีอยู่ในปัจจุบันและใน
อนาคตที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เล่น สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงดังกล่าวโดยแก้ไขบทนิยาม “เครื่องเล่น” 
รวมทั้งเพ่ิมเติมกฎเกณฑ์และมาตรฐานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยและคุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์ของเคร่ืองเล่น 
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รวมทั้งคุณสมบัติของพนักงานดูแลความปลอดภัยประจําเครื่องเล่นและพนักงานควบคุมเครื่องเล่น ซึง่คณะกรรมการ
ควบคุมอาคารได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเคร่ืองเล่น 
พ.ศ. 2558 โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย และคณุสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์
ของเคร่ืองเล่น รวมทั้งคุณสมบัติของพนักงานดูแลความปลอดภัยประจําเครื่องเล่นและพนักงานควบคุมเคร่ืองเล่น 
เพ่ือป้องกันอันตรายแก่ผู้เล่นเคร่ืองเล่นในสวนสนุกหรือในสถานที่อ่ืนในลักษณะเดียวกัน  
   
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญติัพลังงานนิวเคลียรเ์พื่อสนัติ พ.ศ. 2559 รวม 8 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 รวม 8 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
และให ้วท. รบัความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง รวม 8 ฉบับ 
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดสารประกอบหรือสารผสมของยูเรเนยีมหรือทอเรียม เพื่อให้
สารประกอบหรือสารผสมนั้นเป็นวัสดุต้นกําลัง พ.ศ. .... มสีาระสําคญัเป็นการกําหนดให้สารประกอบของยูเรเนียม 
สารประกอบของทอเรียม หรอืสารผสมที่มียูเรียม ทอเรียม สารประกอบของยูเรเนียมหรือสารประกอบของทอเรียม 
ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะทางกายภาพใดเป็นวัสดุต้นกําลัง  
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดศักยภาพทางเทคนคิของผู้ขอรับใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์ 
พ.ศ. .... มสีาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์ต้องมีศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอ
ในการดูแลความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ และการดําเนินการเม่ือเลิกใช้งานวัสดุนิวเคลียร์ที่
ขอรับใบอนุญาต  
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดการดําเนินกิจการทางนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งต่อเลขาธิการสํานักงาน
ปรมาณเูพื่อสนัติ พ.ศ. .... มสีาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ผู้ที่จะดําเนินกิจการทางนิวเคลียร์จะต้องแจ้งต่อเลขาธิการ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
  4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพิทักษ์ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ พ.ศ. .... มสีาระสําคญัเป็นการกําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรอืแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์  
  5. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่อ
อายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเก่ียวกับเครื่องกําเนดิ
รังสี พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประสงค์จะทําเคร่ืองกําเนิดรงัสี มีไว้ใน
ครอบครอง หรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี นําเข้าหรือส่งออกเคร่ืองกําเนิดรังสี ต้องขอรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขตามท่ีกําหนด  
  6. ร่างกฎกระทรวงกําหนดศักยภาพทางเทคนคิของผู้ขอรับใบอนุญาตเก่ียวกับเครือ่งกําเนิดรังสี 
พ.ศ. .... มสีาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเก่ียวกับเคร่ืองกําเนิดรังสีต้องมีศักยภาพทางเทคนิค
เพียงพอในการดูแลความปลอดภัยของเคร่ืองกําเนิดรังสีที่ขออนุญาต  
  7. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่อ
อายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... มี
สาระสําคัญเป็นการกําหนดระดับ ประเภท และคุณวุฒิของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุ
ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
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  8. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่อ
อายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนญุาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ผู้ประสงค์จะต้ังสถานที่ให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสีต้องรับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือต้ังสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี และใบอนุญาตดําเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี จากเลขาธิการสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
 
6. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทั้ง 2 ข้อตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  2. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                
พ.ศ. .... พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณ และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  กําหนดให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนไม่เกิน 
150,000 ล้านบาท สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เป็นจํานวนไม่เกิน 
100,358,077 ล้านบาท และเพ่ือชดใช้เงินคงคลังเป็นจํานวน 49,641,923 ล้านบาท  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
7. เรื่อง ร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติเพ่ือประกาศใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการห้วงอากาศของประเทศ ตามที่สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กระทรวง
คมนาคม (คค.) เสนอ 
  ทั้งน้ี ให้ คค. พิจารณาทบทวนกลไกการบริหารจัดการห้วงอากาศตามร่างนโยบายห้วงอากาศ
แห่งชาติ โดยให้คณะกรรมการการบินพลเรือนทําหน้าที่กําหนดทิศทางการดําเนินการบริหารจัดการห้วงอากาศของ
ประเทศในระดับนโยบายแทนการแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติชุดใหม่ และให้ คค . 
(คณะกรรมการการบินพลเรือน) พิจารณาแต่งต้ังกลไกการขับเคล่ือนนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติในระดับยุทธการ
และระดับปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องต่อไป รวมทั้งให้ คค. 
รับทราบความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในประเด็นการเพ่ิมเติมการ
กําหนดนโยบายการขนส่งทางอากาศให้ครอบคลุมในทุกมิติไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบห้วงอากาศของประเทศไทยให้เป็นไปตามแนวทางสากลและสอดคล้องกับแผนการพัฒนาระบบการบินของ 
ICAO โดยยึดถือตามแนวความคิดของการบริหารจัดการจราจรทางอากาศแบบยืดหยุ่น (Flexible Uses of Airspace 
: FUA) ซึ่งเป็นหน่ึงในการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการจราจรทางอากาศ โดยมีหลักการ คือ ห้วงอากาศไม่ควร
กําหนดให้เป็นพ้ืนที่ตายตัว เช่น พ้ืนที่หวงห้าม (Prohibited Area) พ้ืนที่กํากัด (Restricted Area) และพ้ืนที่อันตราย 
(Danger Area) โดยต้องออกแบบและจัดการห้วงอากาศตามความต้องการของผู้ใช้แรงงานในแต่ละช่วงเวลาเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งน้ี การจะนําหลักการ FUA มาใช้ให้เกิดผลสําเร็จต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
ทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนเพ่ือร่วมกันออกแบบ ทบทวน และประเมินผลการจัดการห้วงอากาศเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้งานห้วงอากาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติมีนโยบายเฉพาะ เช่น (1) พัฒนากฎหมายห้วงอากาศให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย (2) พัฒนาบุคลากรทั้งด้านความมั่นคงและพลเรือนให้มี
ความพร้อมสําหรับรองรับการเติบโตของกิจการการบินและพัฒนาทางเทคโนโลยีในอนาคต เพ่ือให้ระบบการบินของ
ประเทศทั้งกิจการการบินของภาคความมั่นคงและการบินพลเรือนมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน (3) เสริมสร้าง
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ขีดความสามารถการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ เพ่ือป้องกันการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (4) บูรณา
การการดําเนินงานอย่างใกล้ชิดกันระหว่างกระทรวงกลาโหม (กห.) คค. หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนที่
เก่ียวข้อง และ (5) ส่งเสริมให้มีการวางแผนและลงทุนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งทางอากาศ ห้วงอากาศ
และอวกาศ การเดินอากาศ การบริหารการจราจรทางอากาศเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐาน
ของ ICAO เป็นต้น 
 
8. เรื่อง โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะท่ีสอง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอดังน้ี 

1. เห็นชอบให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ดําเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง  
ในวงเงินลงทุนรวม 5,607.84 ล้านบาท 

2. เห็นชอบให้ใช้แหล่งเงินลงทุนจากเงินรายได้ของ อภ. จํานวน 2,243.14 ล้านบาท และเงินกู้จาก 
สถาบันการเงินในประเทศ จํานวน 3,364.70 ล้านบาท  

สาํหรับการกู้เงินเพ่ือใช้เป็นเงินลงทุนก่อสร้างในโครงการดังกล่าว วงเงิน 3,364.70 ล้านบาท ให้ สธ.  
(องค์การเภสัชกรรม) ดําเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

ทั้งน้ี  ให้ สธ. (องค์การเภสัชกรรม) กํากับดูแลการบริหารโครงการดังกล่าวเพื่อให้สามารถ
ดําเนินการ 

โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกําหนดเวลาตามแผนงาน อาทิ การมีที่ปรึกษาด้านการบริหาร
โครงการที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพและการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการดําเนินงานของ
โครงการโดยเฉพาะปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการและฐานะการเงินขององค์กร ตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังและคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และให้ อภ. พิจารณากําหนดแนว
ทางการลงทุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมยาที่เป็น
ภาพรวมของประเทศสําหรับการสร้างรายได้จากการขยายสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนควบคู่กับ
การเสริมสร้างความมั่นคงของระบบยาและการเข้าถึงยาของประชาชน โดยให้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  
  สาระสําคัญของโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี  

1. เพ่ือสร้างโรงงานผลิตยาพร้อมติดต้ังระบบและเคร่ืองจักรในการดําเนินการให้ได้มาตรฐานการ 
ผลิตสากลตามหลักการของ GMP PIS/S  และเป็นการทดแทนโรงงานผลิตยาพระราม 6 ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อการ
รองรับการขยายกําลังการผลิตในอนาคตของ อภ. 

2. เพ่ือสร้างโรงงานผลิตยาที่สามารถใช้งานอาคารและสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ ในกระบวนการผลิตยา   
การขนย้ายระหว่างอาคารคลังสํารองวัตถุดิบและอุปกรณ์บรรจุระบบสาธารณูปโภค และอาคารคลังกระจายสินค้า
ร่วมกันกับโรงงานผลิตยารังสิต 1    
  ประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชนสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่มีมาตรฐานในราคาที่เป็นธรรม  
ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน
การวิจัยและการผลิตยาของประเทศ 
 
9. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
กรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เสนอ แล้วมีมติ ดังน้ี 
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  1. อนุมัติงบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ และให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง (กค.) สธ. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน (มติในคราวประชุม
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560) ไปพิจารณาดําเนินการใน
ส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 
  2. สําหรับกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ให้ สปสช. ดําเนินการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง รวมท้ังดําเนินการให้เป็นไปตามปฏิทินงบประมาณ ตลอดจนแนวทางต่าง ๆ ตามท่ีสํานัก
งบประมาณกําหนด เพ่ือให้การพิจารณางบประมาณเป็นไปตามขั้นตอนต่อไป 
  3. ให้ สธ. สปสช. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาแนวทางการบูรณาการการดําเนินงานด้านการป้องกันโรคร่วมกัน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโครงการคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC ) ซึ่งเป็น
บริการเชิงรุกเพ่ือเน้นการดูแลป้องกันก่อนการเจ็บป่วย เพ่ือลดความซ้ําซ้อนของการปฏิบัติงานและภาระงบประมาณ
ด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ต่าง ๆ รวมทั้งเพ่ือลดภาระงบประมาณในระยะยาวต่อไป ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 
มีนาคม 2561 (เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายในการจัดบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ) 
  4. ให้ สธ. สปสช. ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหารือร่วมกันถึงแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม และควรให้ความสําคัญกับความพร้อมและศักยภาพของผู้ให้บริการและภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการจัดบริการ
ที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ของโครงการคลินิก
หมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) ดังกล่าวตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  5. ให้ สปสช. พิจารณาเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขให้แก่หน่วย
บริการสาธารณสุขต่าง ๆ ที่ให้การรักษาพยาบาลกับผู้ป่วยที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2545 ให้รวดเร็วขึ้น เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของหน่วยบริการ 
  6. ให้ สธ. ร่วมกับ สปสช. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หารือร่วมกัน
เก่ียวกับประเด็นการดําเนินการของ สปสช. ต่าง ๆ ที่ยังมิได้ข้อยุติในทางกฎหมาย เช่น ประเด็นการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ และประเด็นการจ่ายเงินให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่ได้กําหนดไว้ในกฏหมาย โดยให้คํานึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้มีสิทธิ และผลกระทบต่อภาระงบประมาณของภาครัฐเป็นสําคัญ เพ่ือให้การ
ดําเนินงานของ สปสช. มีความชัดเจน ถูกต้อง และเหมาะสมตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   7. ในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติงบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตต่อ
คณะรัฐมนตรีสําหรับปีงบประมาณต่อไป ให้ สปสช. ประสานงานกับสํานักงบประมาณอย่างใกล้ชิด และถาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณเพ่ือนําความเห็นดังกล่าวเสนอมาพร้อมกับการเสนอขออนุมัติงบประมาณสําหรับงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณืในการพิจารณาอนุมติ
งบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
10. เรื่อง รา่งแผนการปฏิรปูประเทศ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูประเทศทั้ง 11 ด้าน 
  2. เห็นชอบความเห็นของ สศช. เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องตามร่างแผนปฏิรูปประเทศพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 
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  ทั้งน้ี ให้เพ่ิมเติมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปให้รวมถึงการประชาสัมพันธ์ 
สร้างการรับรู้และเข้าใจเก่ียวกับการปฏิรูปประเทศผ่านการสื่อสารทุกช่องทางเพ่ือให้ครอบคลุมประชาชนในทุกภาค
ส่วนและหน่วยงานรัฐที่จะต้องนําไปปฏิบัติ รวมทั้งมีช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และทั่วถึงด้วย  
  ให้ สศช. เร่งดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์ วิธีการ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนการปฏิรปูประเทศ โดยมุ่งเน้นให้กลไกและวิธีการประเมินสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
และไม่เป็นภาระของหน่วยงานมากจนเกินไป และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว เพ่ือให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางและหลกัเกณฑ์เพ่ือถือปฏิบัติต่อไป 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  สศช. รายงานว่า สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้สรุปผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายและการดําเนินงานของร่างแผนการปฏิรูป 11 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านการเมอืง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) 
ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสือ่มวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน และ 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทั้งน้ี คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน ได้ดําเนินการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศในด้านทีร่ับผิดชอบแล้ว
เสร็จ รวมถึงได้สอบถามความเห็นของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และนําเสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศต่อคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือพิจารณาแล้ว  
  ภาพรวมของแผนการปฏิรปูประเทศ 11 ด้าน มีประเด็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปที่สําคัญซึ่งมุ่งเน้น
ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน ดังน้ี  
  1) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น เพ่ิมโอกาสในการ
เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ การสง่เสริมการประกอบอาชีพ และการปรับปรุงกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน ผ่านการ
ดําเนินการตามแผนปฏิรูป 4 ด้านหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจ สงัคม กฎหมาย และสาธารณสุข 
  2) การพัฒนาเศรษฐกิจ ต้ังแต่ระดับชุมชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)ผูป้ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และเช่ือมโยงการผลิตของไทยกับประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาค เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลติสําคัญของห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค 
  3) การสร้างสงัคมและชุมชนท่ีเข้มแข็ง มุง่เน้นให้คนในชุมชนทุกกลุ่มมีความมั่นคงด้านอาชีพ และ
รายได้ รวมทั้งมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และได้รับสวัสดิการ
ทางสังคมที่เหมาะสม 
  4) การฟืน้ฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ เพ่ือสร้างฐาน
ทรัพยากรของประเทศไทยในระยะยาวควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
  5) การสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งในในกระบวนการทํางานภาครัฐ ปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐ
ให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลมาตรการทางเศรษฐกิจและ
สังคม ทั้งในระดับภาพรวมและระดับพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และกลุม่เป้าหมาย 
  6) การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคมและการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การดําเนินการตามประเด็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปที่สําคัญ 6 มิติ
ดังกล่าวข้างต้นจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยในภาพรวม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรรองรับ
การใช้ประโยชน์อย่างสมดุลในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจ 2) ประชาชนมีสวัสดิการของรัฐที่เหมาะสม มีโอกาสในการ
สร้างอาชีพและได้รับความเป็นธรรมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรม 3) ภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
บริการและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมได้รับการยกระดับ รวมท้ังลดอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว และ 4) การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
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ตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากน้ี การดําเนินการตามแผนการปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในแต่ละระดับของสังคม คือ ระดับประชาชน ชุมชนและท้องถิน่ ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และประเทศ  
 

ต่างประเทศ 
11. เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  
  1) เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ หรือปฏิญญา
ซิดนีย์ (Joint Statement of the ASEAN- Australia Special Summit: The Sydney Declaration) และร่าง
บันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กับรัฐบาลออสเตรเลียว่าด้วย
ความร่วมมือเพ่ือต่อต้านการก่อการร้ายสากล [Memorandum of Understanding between the Association 
of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the Government of Australia on Co – operation to Counter 
International Terrorism]โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
และหลังจากน้ันให้รายงานผลเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
  2. ให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองร่างปฏิญญาซิดนีย์ 
  3. เห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ หรือในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลังโดยให้รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นผู้ลงนาม ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่ง
ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงนัยทางกฎหมายแต่อย่างใด  
  (การประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 
2561 ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย) 
  สาระสําคัญของร่างปฏิญญาซิดนีย์และร่างบันทึกความเข้าใจฯ สรุปได้ดังน้ี 
  1. ร่างปฏิญญาซิดนีย์ เป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ที่แสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนและเครือรัฐออสเตรเลียเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติการเมือง ความมั่นคง 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยผลักดันให้อาเซียนและเครือรัฐออสเตรเลียทํางานร่วมกันใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ด้าน
ความมั่นคง ด้านความมั่งคั่ง และประชาชน 
  2. ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับรัฐบาลออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้าน
การก่อการร้ายสากล เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของอาเซียนและออสเตรเลียที่ร่วมมือต่อต้านการก่อการร้ายสากล
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวกรอง เป็นต้น รวมถึงการป้องกันแนวคิดหัวรุนแรงและสุดโต่งที่อาจ
นําไปสู่การก่อการร้าย โดยใช้ประโยชน์จากกลไกที่มีอยู่ภายในกรอบอาเซียน– ออสเตรเลีย 
 
12.  เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการมะลิลาเพื่อต่อยอดการดําเนินการตามปฏิญญา                
กรุงพนมเปญว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการพัฒนาภายใต้การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการมะลิลาเพ่ือต่อยอดการดําเนินการตามปฏิญญากรุงพนมเปญ                 
ว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการพัฒนาภายใต้การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit : EAS)                
(พ.ศ. 2561 -2565)  
  2. ให้ กต. มีหนังสือแจ้งยืนยันการเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการดังกล่าว 
  สาระสําคัญของร่างแผนปฏิบั ติการมะลิลาเพื่อต่อยอดการดําเนินการตามปฏิญญา                
กรุงพนมเปญฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนากิจกรรม
และโครงการภายใต้ถ้อยแถลงและแผนงานที่ได้รับการรับรองแล้วในกรอบการประชุม EAS รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นและการเสริมสร้างศักยภาพระหว่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุม EAS ในสาขาความร่วมมือหลัก 6 สาขา 
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ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การศึกษา การเงิน สาธารณสุขและโรคระบาด การจัดการภัยพิบัติ ความเช่ือมโยง
ระหว่างกันในอาเซียน และสาขาความร่วมมือที่สําคัญอีก 3 สาขา ได้แก่ การค้าและเศรษฐกิจความมั่นคงทางอาหาร 
ความร่วมมือทางทะเล 
 
13. เรื่อง การดําเนินการตามข้อมติคณะรัฐมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ                
ก่อการร้ายที่ 2370 (ค.ศ. 2017) และ 2396 (ค.ศ. 2017) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบและรับรองการดําเนินการตามข้อมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Security Council – UNSC) ว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายที่ 2370 (ค.ศ. 2017) และ 2396 
(ค.ศ. 2017) 
  2. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (กห.) การทรวงการคลัง (กค.) 
กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงมหาดไทย 
(มท.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) สํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ปละสํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
   2.1 ถือปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะการดําเนินการตามวรรค 11-13 และวรรค 15 
ของข้อมติ UNSCที่ 2396 (ค.ศ. 2017)  
   2.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลเก่ียวกับผู้ก่อการร้าย รวมถึงนักรบก่อการร้ายต่างชาติ ซึ่งต้องถูก
มาตรการอายัดทรัพย์สิน ห้ามเดินทาง ตรวจจับความเคลื่อนไหว และมาตรการอ่ืน ๆ ตามข้อมติ UNSC 
ที่เก่ียวข้องให้ทันสมัยตามขอ้มูลในเว็บไซต์ https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/ 
aq_sanctions_listและhttps://www.unorg/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials  ซึ่งปรับปรุงโดย
สหประชาชาติเป็นประจํา 
   2.3 แจ้งผลการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง และข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการปฏิบัติ             
ตามข้อมติดังกล่าวให้ กต. ทราบเพ่ือประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กต. รายงานว่า 
  1. ในช่วงปี 2557 – 2558 เครือข่ายและแนวร่วมของกลุ่ม ISIL ได้ปฏิบัติการโจมตีอย่างโหดเหี้ยม
และรุนแรงในหลายพ้ืนที่ทั่วโลก ต่อมาในช่วงปี 2559 – 2560 ภารกิจทางทหารในการต่อต้าน ISIL ประสบผลสําเร็จ 
ส่งผลให้จํานวนเหตุก่อการร้ายของISILในภูมิภาคตะวันออกกลางลดลง อย่างไรก็ดี เครือข่ายของ ISIL บุคคลและกลุ่ม
บุคคลที่ฝักใฝ่ในลัทธิสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง (Violent Extremists) และนักรบก่อการร้ายต่างชาติ (Foreign 
Terrorist Fighters–FTFs) ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วโลก ยังคงสานต่อเจตนารมณ์ของ ISIL ผ่านการก่อเหตุขนาดย่อม เช่น 
เหตุคนร้ายขับรถยนต์ชนฝูงชนและแทงตํารวจเสียชีวิตในกรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 เป็นต้น ดังน้ัน 
เพ่ือตอบสนองต่อการก่อการร้ายที่ลุกลามกว้างขึ้น UNSCจึงได้รับรองข้อมติฯ ที่ 2370 (ค.ศ. 2017) และข้อมติฯ ที่ 
2396 (ค.ศ. 2017) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 และวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ตามลําดับ  
  2. สาระสําคัญของข้อมติฯ ที่ 2370 (ค.ศ. 2017)  เก่ียวกับการกําจัดการได้มาซึ่งอาวุธของ
ผู้ก่อการร้าย โดยผลักดันให้รัฐสมาชิกเสริมความแข็งแกร่งของการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการควบคุมชายแดน และ
การพัฒนาศักยภาพในการสอบสวนเครือข่ายการค้า และถ่ายโอนอาวุธอย่างผิดกฎหมาย ส่วนข้อมติฯ ที่ 2396 (ค.ศ. 
2017) เป็นการเสริมสร้างมาตรการตรวจจับความเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้าย ผ่านการแบ่งปันข้อมูลด้านความมั่นคง
ชายแดน โดยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า วรรค 11-13 และวรรค 15 ของข้อมติฯ ที่ 2396 (ค.ศ. 2017)   มี
นัยสําคัญที่ส่วนราชการที่เก่ียวข้องของไทยต้องปฏิบัติตามเป็นกรณีพิเศษ 
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14. เรื่อง การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ 
ประชาชนบังกลาเทศว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ซึ่งจะมีการลงนามในโอกาสท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเดินทางมาเยือนประเทศไทย                
ในวันที่  15 มีนาคม 2561  

2. อนุมัติในหลักการให้ กต. มีหนังสือแจ้งฝ่ายบังกลาเทศเพ่ือให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับต่อไป   
3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่าง 

ความตกลงฯ และหนังสือแจ้งให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับ  
4. ในกรณีที่ผู้ลงนามมิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้ กต. จัดทําหนังสือ 

มอบอํานาจเต็ม (Full Powers)  
5. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ 

อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
  สาระสําคัญของร่างความตกลงดังกล่าว  เป็นการให้สิทธิประโยชน์ตามความตกลงฯ แก่ผู้ถือ
หนังสือเดินทางทูตที่มีอายุใช้ได้ของแต่ละฝ่ายจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน  นับ
จากวันที่เดินทางเข้าในกรณีผู้ถือหนังสือเดินทางทูตซึ่งได้รับแต่งต้ังให้เป็นบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูตหรือทาง
กงสุล หรือเป็นผู้แทนของแต่ละฝ่ายประจําองค์การระหว่างประเทศในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง ตลอดจนสมาชิกใน
ครอบครัวของบุคคลเหล่าน้ีที่ถือหนังสือเดินทางทูตที่มีอายุใช้ได้ของแต่ละฝ่ายสามารถเดินทางเข้า พํานักและเดินทาง
ออกจากดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน และระยะเวลาพํานัก
เช่นว่าน้ันจะได้รับการขยายไปจนสิ้นสุดวาระประจําการของบุคคลเหล่าน้ัน เมื่อมีคําร้องขอของ กต. ของแต่ละฝ่าย
หรือสถานเอกอัครราชทูตของแต่ละฝ่ายที่มีเขตอาณาในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง  
  ทั้งน้ี บุคคลเหล่าน้ันจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการทํางาน การทําธุรกิจ  และการทํากิจกรรมอ่ืนที่มี
ค่าตอบแทน อาทิ บุคคลเหล่าน้ันจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้อยู่ในดินแดนของภาคีคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหน่ึง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือยกเลิกการพํานักของบุคคลใด ๆ ที่ได้รับ
การยกเว้นการตรวจลงตราได้ 
  ความตกลงน้ีจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 60 นับแต่วันที่ภาคีคู่สัญญาได้รับแจ้งจากภาคีคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งสุดท้ายผ่านช่องทางการทูตยืนยันว่า ได้ปฏิบัติตามข้ันตอนภายในท่ีจําเป็นของตนเพ่ือให้
ความตกลงมีผลใช้บังคับ ระยะเวลา 5 ปี และจะได้รับการขยายระยะเวลาออกไปอีกวาระละ 5 ปี เว้นแต่ฝ่ายใด             
ฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิก  โดยแจ้งให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 90 วัน 
 
15. เรื่อง กรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาทรัพยากรพันธุกรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการแสดงออกทางวัฒนธรรมด้ังเดิม (WIPO IGC) ภายใต้กรอบองค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างกรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญาทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมด้ังเดิม [WIPO (World 
Intellectual Property Organization) Intergovernmental Committee on Intellectual Property and 
Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore : WIPO IGC] เพ่ือให้คณะผู้แทนเจรจาของไทย
สามารถใช้เป็นพ้ืนฐานในการเจรจาการประชุม WIPO IGC หรือจนกว่าจะสรุปผลการเจรจา WIPO IGC ได้ หรือจะมี
การเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของการเจรจาอย่างมีนัยสําคัญ  ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
  การประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา  ทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมด้ังเดิม (WIPO IGC) จัดขึ้นเพ่ือหารือเก่ียวกับการคุ้มครองภูมิปัญญา
ท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากนวัตกรรมที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั่วไป และ
นําไปสู่ความตกลงหรือการจัดทํากฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่เก่ียวกับความคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมด้ังเดิมภายใต้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกโดยกรอบเจรจา WIPO IGC 
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นพ้ืนฐานในการเจรจา ภายใต้อาณัติการทํางาน
ของ WIPO IGC ปี 2559 – 2560 ได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ เน่ืองจากประเทศที่เข้าร่วมเจรจามี
แนวคิดและผลประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างมาก 
  ที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ครั้งที่ 57 เมื่อวันที่ 2 – 11 ตุลาคม 2560 มี
มติเห็นชอบให้มีการต่ออาณัติและแผนการทํางานของ WIPO IGC ต่อไปอีก 2 ปี (2561 – 2562) ประกอบกับร่างข้อ
บทการเจรจา WIPO IGC ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงโครงสร้างของข้อบทการเจรจา กรอบเจรจาเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้
เคยมติเห็นชอบเม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ไม่ครอบคลุมประเด็นการเจรจาที่ใช้ในการประชุมปัจจุบัน กระทรวง
พาณิชย์จึงได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือพิจารณาปรับร่างกรอบเจรจา 
WIPO IGC โดยใช้กรอบเจรจาเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังกล่าวเป็นพ้ืนฐาน คงหลักการและสาระสําคัญของ
กรอบเจรจาเดิมมีการแก้ไขเพียงเล็กน้อย โดยจัดลําดับความสําคัญเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เพ่ิมข้อบทให้สอดคล้องกับ
ร่างข้อบทปัจจุบัน เช่น ด้านทรัพยากรพันธุกรรม เพ่ิมข้อบทเก่ียวกับ (1) วัตถุประสงค์และหลักการในการให้ความ
คุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมระดับประเทศและระหว่างประเทศ (2) เน้ือหา สาระ คําจํากัดความ และประเภทของ
ทรัพยากรพันธุกรรมที่ควรคุ้มครอง และ (3) ข้อจํากัดและข้อยกเว้นสําหรับทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม และขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างกรอบเจรจา 
WIPO IGC ดังกล่าวเพ่ือให้คณะผู้แทนเจรจาของไทยสามารถใช้เป็นพ้ืนฐานในการเจรจาการประชุม WIPO IGC หรือ
จนกว่าจะสรุปผลการเจรา WIPO IGC ได้ หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของการเจรจาฯ อย่างมีนัยสําคัญ ซึ่ง
ได้ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว ทั้งน้ี จะมีการประชุม WIPO IGC ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 19 – 23 
มีนาคม 2561 ณ สํานักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
 
16.  เรื่อง การขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial  Declaration) ซ่ึงเป็นเอกสารผลลัพธ์
ของการประชุมน้ําโลก ครั้งที่ 8 (The 8th  World Water Forum)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial  Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการ
ประชุมนํ้าโลก ครั้งที่ 8 (The 8th  World Water Forum)  
  2. อนุมัติให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ร่วมรับรองในปฏิญญา
ดังกล่าว  
  3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาฯ  ที่มิใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย  ให้เป็นดุลยพินิจของ ทส. เป็นผู้พิจารณาโดยไม่ต้องนํากลับไปเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่              
จนสิ้นสุดการประชุม 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ทส. รายงานว่า  
  1. การประชุมน้ําโลก ครั้งที่ 8 (The 8th  World Water Forum) กําหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
18-23 มีนาคม 2561 ณ กรุงบราซิเลีย  สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ภายใต้หัวข้อ “การแบ่งปันนํ้า” (Sharing Water) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิค  การเมือง และสถาบัน  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม
ประชาสังคมแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติที่เป็นเลิศเพ่ือให้การใช้นํ้าเกิดประโยชน์สูงสุดและแลกเปลี่ยน
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การดําเนินงานระหว่างประเทศ  โดยในการประชุมระดับรัฐมนตรีกําหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2561 
ประกอบด้วยกิจกรรมสําคัญ  2 กิจกรรม คือ  
   1.1 การรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการประชุมนํ้าโลก ครั้งที่ 8 (Ministerial  
Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรีของผู้แทนประเทศที่เข้าร่วมการประชุม 
   1.2 การประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี (Ministerial  Roundtable Meeting)  เป็นการ
ประชุมคู่ขนานใน 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) สภาพภูมิอากาศ (2) ประชาชน (3) การพัฒนา (4) เมือง (5) ระบบนิเวศ และ 
(6) การเงิน  
  2. ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีฯ มีสาระสําคัญประกอบด้วย ข้อเรียกร้องเร่งด่วนให้มีการดําเนินการ
ด้านนํ้าอย่างเด็ดขาด ดังน้ี  
   2.1 เริ่มต้นใหม่และเสริมสร้างพันธสัญญาทางการเมืองให้แข็งแกร่งขึ้น เพ่ือให้เกิดความ
เช่ือมั่นต่อการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและทันท่วงที เพ่ือก้าวผ่านความท้าทายที่เก่ียวข้องด้านนํ้าและการสุขาภิบาล 
และบรรลุเป้าประสงค์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านนํ้า  
   2.2 เรียกร้องให้จัดเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงระหว่างการประชุมเวทีเสวนาระดับสูง
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืน  ในปี พ.ศ. 2561 ณ นครนิวยอร์ก  เพ่ือกระตุ้นผู้มีบทบาททางการเมือง  
   2.3 เชิญชวนให้เวทีหารือทางการเมืองระดับสูงมีการพิจารณาหรือทบทวนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนข้อ 6 ในเร่ืองผลลัพธ์ของกระบวนการทางการเมืองหัวข้อสําคัญ ภูมิภาค ความย่ังยืน และพลเมืองใน
การประชุมนํ้าโลก ครั้งที่ 8 
   2.4 กระตุ้นรัฐบาลให้ก่อต้ังหรือเสริมสร้างนโยบายและแผนการบริหารจัดการนํ้าแบบ
บูรณาการในระดับชาติและระดับตํ่ากว่าตามที่เหมาะสม  
   2.5 สนับสนุนการจัดการองค์กรด้านนํ้าระดับชาติและระดับตํ่ากว่าตามที่เหมาะสมท่ีมีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และมีความรับผิดชอบ   
   2.6 ระดมทุนและจัดสรรทรัพยากรทางการเงินที่เพียงพอจากแหล่งเงินทุนต่างๆ  เพ่ือ
ส่งเสริมการลงทุนในการบริหารจัดการนํ้าอย่างย่ังยืน โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศกําลังพัฒนา ส่งเสริมความท้าทาย
พิเศษเฉพาะด้าน  และความเสี่ยงของประเทศเหล่าน้ัน 
   2.7 พัฒนาและแบ่งปันวิธีแก้ไขปัญหาเพ่ือเน้นยํ้าให้เห็นความสําคัญของความท้าทายด้าน
นํ้าและการสุขาภิบาล รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
   2.8 ใช้ประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรที่เกิดขึ้นในช่วงการประชุมนํ้าโลก  
ครั้งที่ 8 ภายใต้กระบวนการที่มีความหลากหลายเพ่ือส่งเสริมการดําเนินงานตามปฏิญญาฉบับน้ีในระยะยาว 
 
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมสําหรับความตกลงว่าด้วยการ
ขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 6  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมสําหรับความตกลง             
ว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 6 ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) 
เสนอ  
  ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ มีสาระสําคัญเพ่ือส่งเสริมการคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง 
(GMS) “ระยะแรก” โดยประเทศสมาชิกทั้งหมด มีผลให้การออกใบอนุญาตการขนส่งทางถนน และเอกสารนําเข้า
ช่ัวคราว สําหรับรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ [1 มิถุนายน พ.ศ. 2561] ให้เจ้าหน้าที่อาวุธโสของ
คณะกรรมการอํานวยความสะดวกการขนส่งแห่งชาติ (NTFCs) ดําเนินการตรวจสอบการดําเนินงานตามบันทึกความ
เข้าใจ “ระยะแรก”ประเด็นปัญหาด้านการดําเนินงานที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการร่วมเพ่ือทราบความ
คืบหน้าและผลของการดําเนินการเป็นประจําปีละ 2 ครั้ง  
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แต่งต้ัง 
18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรฐัมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  
  1. นายอนุกูล เจิมมงคล ผู้อํานวยการสํานัก 1 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษา
ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สํานักข่าวกรอง
แห่งชาติ ต้ังแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560   
  2. นายฤทธี ศรีสวัสด์ิ ผู้อํานวยการสํานัก 11 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษา
ด้านข่าวกรองความมั่นคงและสถาบันหลัก (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ต้ังแต่
วันที่ 27 ธันวาคม 2560   
   3. นายเศรษฐภักค์ ภู่พันธ์ศรี ผู้อํานวยการสํานัก 6 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง              
ที่ปรึกษาด้านการดําเนินงานข่าวกรองในต่างประเทศ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สํานักข่าวกรอง
แห่งชาติ ต้ังแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
19. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร)ี 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายสมชาย               
เสียงหลาย ใหดํ้ารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ 
ตันยุวรรธนะ) ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพฒันาพงิคนคร 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอแต่งต้ังประธาน
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร แทนประธานกรรมการและกรรมการท่ีดํารง
ตําแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 รวม 7 คน ดังน้ี  
  1. นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร  ประธานกรรมการ  
  2. นางสาวบุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3. นายสุเทพ น่ิมสาย     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  4. นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  5. นายณรงค์ คองประเสริฐ   กรรมการภาคเอกชน  
  6. นายสรภพ เช้ือดํารง    กรรมการภาคเอกชน  
  7. นายอนุชา ดํารงมณี    กรรมการภาคเอกชน 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
21. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศนูย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ัง นางสาวสุทธาภา 
อมรวิวัฒน์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจและการลงทุนในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ แทน นายภักดี โพธิศิริ ที่พ้นจากตําแหน่งเน่ืองจากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ โดยให้อยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
 



 

 

17 

22. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธรุกิจ และการบริการใน
คณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอ ดังน้ี   
  1. รับทราบกรณี นายกอบศักด์ิ ภูตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง 
ธุรกิจ และการบริการในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ้นจากตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเน่ืองจากลาออก เมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  
  2. เห็นชอบแต่งต้ัง นายณรงค์ศักด์ิ ภูมิศรีสอาด เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน 
การคลัง ธุรกิจ และการบริการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนผู้ที่ลาออก  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป และให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการแต่งต้ัง
กรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวในคร้ังต่อไปให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย 
เพ่ือให้การดําเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างต่อเน่ืองตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 
เรื่อง การดําเนินการแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
ตามกฎหมาย  
 

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




