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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561                                               4              

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์      

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 

วาระที ่2 ร่างพระราชบญัญติัแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... และรา่ง 
กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการ
ภาษีเพื่อสนบัสนนุการมีบุตร) 

สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วสง่ให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  กค. เสนอว่า  
  1. โดยที่ประเทศไทยมีอัตราการเกิดของประชากรลดลง อันเป็นผลจากประชากรมีอายุที่ 
ยืนยาวมากขึ้น ทําให้มจีํานวนประชากรผู้สูงอายุ (อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป) เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ประชากรวัยเด็ก 
และวัยแรงงานมีจํานวนลดลงอย่างต่อเน่ือง และจากข้อมลูการประมาณการประชากรไทย ปี 2553-2583  
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าประเทศไทยอาจจะต้องเผชิญกับ
ภาวะที่จํานวนประชากรทั้งประเทศลดลงหลังจากปี 2569 เป็นต้นไป และจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย 
ระดับสุดยอดที่มีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุถึงร้อยละ 30 ในปี 2579  
   2. กค. จึงได้ดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการมีบุตรตามมติคณะรัฐมนตรี 
(23 พฤษภาคม 2560) โดยยกร่างพระราชบัญญัติและร่างกฎกระทรวงเพ่ือสนับสนุนการมีบุตรและเป็นการ 
จูงใจให้คนไทยมีบุตรเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีรายได้และอยู่ในระบบภาษี และยังเป็นการ
สนับสนุนให้บุตรได้รับการเลี้ยงดูและเติบโตอย่างมีคุณภาพอันจะทําให้ประเทศไทยมีกําลังแรงงานที่มีคุณภาพ
ในการขับเคลือ่นการพัฒนาประเทศในระยะยาว รวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับโครงสร้าง
ประชากรของประเทศไทยทีป่รับเปลี่ยนเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดย กค. คาดว่าจะส่งผลทําใหร้ัฐสญูเสีย
รายได้ประมาณปีละสองพันห้าร้อยล้านบาท  
  3. กค. ได้ดําเนินการจัดให้มกีารรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ 
 

ผลกระทบ... 
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ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายน้ันต่อประชาชน พร้อมกับนําผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการ
พิจารณาจัดทําร่างกฎหมาย รวมถึงจัดทําคําช้ีแจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจําเป็นในการตรา 
พระราชบัญญัติ (Checklist) ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 และรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคญั 
เป็นการกําหนดให้ปรับเพ่ิมค่าลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายต้ังแต่คนที่ 2 เป็นต้นไปของผู้มีเงินได้ หรือ 
ของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ ซึ่งเกิดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ทัง้น้ี ไม่ว่าบุตรคนก่อนหน้าจะมี 
ชีวิตอยู่หรือไม่ ให้หักลดหย่อนได้เพ่ิมอีก 30,000 บาท ต่อคนต่อปีภาษี และให้ใช้บังคับสําหรับเงินได้ 
พึงประเมินประจําปีภาษี พ.ศ. 2561 ที่จะต้องย่ืนรายการในปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  
   2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ผูม้ีเงินได้หรือคู่สมรสสามารถนําค่าฝากครรภ์หรือค่าคลอดบุตรไปหัก
เป็นค่าลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจํานวนที่จ่ายจริงสําหรับการต้ังครรภ์แต่ละคราว 
แต่ไม่เกิน 60,000 บาท   หากการจ่ายค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรเกิน 1 ปีภาษีสาํหรับการต้ังครรภ์ 
แต่ละคราว ใหห้ักลดหย่อนตามจํานวนที่จ่ายจริงในแต่ละปีภาษี แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60,000 บาท 
ทั้งน้ี สําหรับคา่ฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรที่จ่ายไปต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด โดยสิทธิในการหักลดหย่อนสําหรับค่าฝากครรภ์
และค่าคลอดบุตรข้างต้น ให้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้มีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์และคลอดบุตรจากแหล่งอ่ืน ๆ  
เช่น สิทธิประกันสังคม สทิธิข้าราชการ เป็นต้น ซึ่งหลักเกณฑ์และเง่ือนไขดังกล่าวจะเป็นไปตามที่อธิบดี 
ประกาศกําหนด 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

  วาระที ่13 การกําหนดสินคา้และบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ พ.ศ. 2542  

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 2561 
จํานวน 53 รายการ จําแนกเป็น 48 สินค้า และ 5 บริการ ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  พณ. รายงานว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ ได้มี 
การทบทวนรายการสินค้าและบริการควบคุมปี 2561 ซึ่งเป็นสินค้าที่จําเป็นต่อการครองชีพ สินค้าที่เป็นปัจจัย
การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทีส่ําคัญ สินค้าทีม่ีการแข่งขันน้อย สินค้าที่มีความผันผวนด้านราคา
หรืออาจมีการขาดแคลนและสินค้าที่อาจได้รับผลกระทบจากตลาดโลก โดยพิจารณาตามนโยบายรัฐบาลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้าํ โดยการเพ่ิมราคา
สินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพ และช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนจากการบริโภคสินค้าที่จําเป็นต่อการ 
ครองชีพและได้มีมติ ดังน้ี 
  1. คงรายการสินค้าและบริการควบคุมจากเดิม 47 รายการ จําแนกเป็น 42 สินค้า 5 บริการ 
โดยมีการปรับเพ่ิมรายละเอียดสินค้า จํานวน 1 รายการ คือ ผงซักฟอก ปรับเพ่ิมเป็นผงซักฟอก นํ้ายาซักฟอก 
เพ่ือให้ครอบคลุมถึงนํ้ายาซักฟอก เน่ืองจากได้รับการร้องเรียนว่าผงซักฟอกและน้ํายาซกัฟอกมีการลดขนาด 

บรรจุ... 
 





วาระ
เร่ืองท่ี

กฎหมาย 2 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน
การมีบุตร)

เศรษฐกิจ-สังคม 13 การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2561 

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 

 ม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื  

1 

 
http://www.thaigov.go.th                                                        วันอังคารที่  16  มกราคม  2561 
 
  วันน้ี (16 มกราคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ พร้อมด้วยพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์
ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
    และข้อเสนอการปรับโครงสร้างของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
    เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
    และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร  
    ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการมีบุตร) 
  3.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
    เพ่ือเป็นสวัสดิการของลูกจ้างสําหรับสถานประกอบการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
    นิติบุคคล) 
  4.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่ 
    สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน เขตอํานาจ และวันเปิดทําการของศาลแขวง
   ในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... (กําหนดวันเปิดทําการศาลแขวงภูเก็ต วันที่ 1 เมษายน 
   2561)  

  6.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการมลพิษทางนํ้าเน่ืองจากนํ้ามัน
    และเคมีภัณฑ์ พ.ศ. ....  
  7.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
    ขององค์การมหาชน จํานวน 2 แห่ง  
     

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  8.  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยี ระยะที่ 4  
  9.  เรื่อง  อนุมัติโครงการศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาล
    จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและงบประมาณสนับสนุน 
          10.  เรื่อง  แนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
  11.  เรื่อง  แนวทางการตรวจลงตราสําหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เช่ียวชาญ 
    จากต่างประเทศ (SMART Visa)  
  12.  เรื่อง  การบริหารจัดการการทํางานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 
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  13.  เรื่อง  การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า 
    และบริการ พ.ศ. 2542 
  

ต่างประเทศ 
 
  14.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วม โครงการ Our Eyes Initiative 
  15.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชากับ
    ศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการเป็นเจ้าบ้าน และการให้เอกสิทธ์ิและ 
    ความคุ้มกันแก่ศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน และร่างแผนงานของศูนย์ทุ่นระเบิด
    ภูมิภาคอาเซียน ประจําปี ค.ศ. 2017-2018 
  16.  เรื่อง  โครงการพัฒนาทางเลือกเพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ที่ย่ังยืนไทย - เมียนมา 
  17.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างปฎิญญาเดลี สําหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน –  

   อินเดียในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย (Delhi  
   Declaration of the ASEAN-India Commemorative Summit to Mark The 
   25th  Anniversary of the ASEAN-India Dialogue Relations) 

           
แต่งต้ัง 

 
  18.  เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐกัวเตมาลาเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม
    แห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงพาณิชย์)  
  20.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพงศธร สัจจชลพันธ์)  

 21.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์ 
    วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี 
    ว่าการกระทรวงพาณิชย์) 
  26.  เรื่อง  ขอรับโอนข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษ 
    ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
   

******************* 
สํานักโฆษก สาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และข้อเสนอการปรับ
โครงสร้างของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ รับทราบ และเห็นชอบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ  
  3. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  4. เห็นชอบให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 (เรื่อง การ
ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 
(เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ)  
  5. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหารือร่วมกับ
กระทรวงการคลังเก่ียวกับการโอนภารกิจตามมาตรา 12 (4) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521 ให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้เกิดความชัดเจน 
และให้ส่งผลการพิจารณาไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวต่อไป  
  6. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของ
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติและร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
    1.1 แก้ไขคํานิยาม “การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” เพ่ือให้ครอบคลุมการเพ่ิมผลิตภาพ
และการใช้การพัฒนานวัตกรรมในทุกด้านและทุกระดับจากการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขคํานิยาม 
“รัฐวิสาหกิจ” เพ่ือให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติที่เก่ียวกับรัฐวิสาหกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกันของทุกส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง   
   1.2 ปรับปรุงองค์ประกอบ วาระ และการพ้นตําแหน่งของคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กก.สศช.) โดยเปล่ียนกรรมการโดยตําแหน่ง จํานวน 1 ตําแหน่ง จากผู้อํานวยการ
สํานักเศรษฐกิจการคลัง เป็นปลัดกระทรวงการคลัง และเพ่ิมกรรมการโดยตําแหน่ง 2 ตําแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปรับปรุงหน้าที่ของ กก.สศช. ให้
ครอบคลุมภารกิจงานด้านยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ และกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของ กก.สศช. 
ให้ดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี โดยไม่เกิน 2 วาระ จากเดิมที่ไม่ได้กําหนดเร่ืองจํานวนวาระไว้  
   1.3 ปรับปรุงหน้าที่ของ กก.สศช. ให้ครอบคลุมภารกิจงานด้านยุทธศาสตร์ชาติและการ
ปฏิรูปประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทํา ปฏิบัติ และติดตามประเมินผล 
แผนงาน โครงการพัฒนาต่าง ๆ   
   1.4 กําหนดให้มีคณะกรรมการพิเศษ และคณะกรรมการนโยบาย เพ่ือรองรับภารกิจงาน
ด้านยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  
   1.5 ปรับปรุงหน้าที่ของ สศช. ปรับบทบาทหน้าที่ให้ครอบคลุมภารกิจงานด้าน
ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ เพ่ือรองรับภารกิจที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากข้ึน รวมถึงการ
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รองรับบริบทที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาในอนาคต โดย สศช. จะดําเนินการเฉพาะภารกิจที่สนับสนุนการวางแผน
นโยบายระดับชาติเป็นหลัก และถ่ายโอนภารกิจระดับปฏิบัติการในเรื่องที่เก่ียวกับรายจ่ายประจําปีของรัฐวิสาหกิจ
ไปยังหน่วยงานอ่ืนที่สามารถปฏิบัติได้ดีกว่า   
   1.6 กําหนดให้ สศช. สามารถจ้างบุคคล สถาบันการศึกษา หรือสถาบันที่มีวัตถุประสงค์
ในการศึกษาวิจัย เพ่ือดําเนินการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยที่เก่ียวกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใต้ระเบียบที่
นายกรัฐมนตรีกําหนด  
    1.7 กําหนดเร่ืองค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายและประโยชน์อ่ืนใด ของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการทุกคณะในพระราชบัญญัติฉบับน้ี ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
   1.8 ปรับปรุงอํานาจนายกรัฐมนตรีในการออกระเบียบเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี  
   1.9 กําหนดบทเฉพาะกาลเก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจที่เก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 
12 (4) และมาตรา 12 (5) ให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (กค.)  
  2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....  
   2.1 กําหนดให้ สศช. มีภารกิจสอดคล้องกับการปรับปรุงหน้าที่ของ สศช. ตามท่ีร่าง
พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กําหนด และครอบคลุมภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายในฐานะเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูป เช่น การศึกษาแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในช่วงระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการ
ยกเลิกการจัดทําข้อเสนอเก่ียวกับงบประมาณแผ่นดินในเรื่องที่เก่ียวกับรายจ่ายประจําปีของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น  
   2.2 กําหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการของ สศช. โดยมี 20 กอง/สํานัก/ศูนย์ ซึ่งเป็นกองท่ี
ขอจัดต้ังใหม่เพิ่มเติมจํานวน 4 กอง ได้แก่ (1) กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (2) กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมือง (3) กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และ (4) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และมี
หน่วยงานข้ึนตรงต่อเลขาธิการ สศช. จํานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต   
   2.3 กําหนดอํานาจหน้าที่ของกองที่ขอจัดต้ังใหม่จํานวน 4 กอง และปรับปรุงอํานาจหน้าที่
ของกองเดิม จํานวน 16 กอง เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้าง และภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม  
   
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. 
(พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้  
  กค. เสนอว่า  
  1. โดยที่ประเทศไทยมีอัตราการเกิดของประชากรลดลง อันเป็นผลจากประชากรมีอายุที่ยืนยาวมาก
ขึ้น ทําให้มีจํานวนประชากรผู้สูงอายุ (อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป) เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมี
จํานวนลดลงอย่างต่อเน่ือง และจากข้อมูลการประมาณการประชากรไทย ปี 2553-2583 ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าประเทศไทยอาจจะต้องเผชิญกับภาวะที่จํานวน
ประชากรทั้งประเทศลดลงหลังจากปี 2569 เป็นต้นไป และจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดที่มีสัดส่วน
ของประชากรผู้สูงอายุถึงร้อยละ 30 ในปี 2579  
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   2. กค. จึงได้ดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการมีบุตรตามมติคณะรัฐมนตรี (23 
พฤษภาคม 2560) โดยยกร่างพระราชบัญญัติและร่างกฎกระทรวงเพ่ือสนับสนุนการมีบุตรและเป็นการจูงใจให้คนไทย
มีบุตรเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีรายได้และอยู่ในระบบภาษี และยังเป็นการสนับสนุนให้บุตรได้รับการ
เลี้ยงดูและเติบโตอย่างมีคุณภาพอันจะทําให้ประเทศไทยมีกําลังแรงงานที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว รวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่
ปรับเปล่ียนเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดย กค. คาดว่าจะส่งผลทําให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณปีละสองพันห้าร้อย
ล้านบาท  
  3. กค. ได้ดําเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวมท้ังเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายน้ันต่อประชาชน พร้อมกับนําผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทําร่าง
กฎหมาย รวมถึงจัดทําคําช้ีแจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจําเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 
ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการ
กําหนดให้ปรับเพ่ิมค่าลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายต้ังแต่คนที่ 2 เป็นต้นไปของผู้มีเงินได้ หรือของสามีหรือภริยา
ของผู้มีเงินได้ ซึ่งเกิดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ทั้งน้ี ไม่ว่าบุตรคนก่อนหน้าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ ให้หักลดหย่อนได้
เพ่ิมอีก 30,000 บาท ต่อคนต่อปีภาษี และให้ใช้บังคับสําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปีภาษี พ.ศ. 2561 ที่จะต้องย่ืน
รายการในปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  
   2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสสามารถนําค่าฝากครรภ์หรือค่าคลอดบุตรไปหักเป็นค่า
ลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจํานวนที่จ่ายจริงสําหรับการต้ังครรภ์แต่ละคราว แต่ไม่เกิน 
60,000 บาท หากการจ่ายค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรเกิน 1 ปีภาษีสําหรับการต้ังครรภ์แต่ละคราว ให้หักลดหย่อน
ตามจํานวนที่จ่ายจริงในแต่ละปีภาษี แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60,000 บาท ทั้งน้ี สําหรับค่าฝากครรภ์และค่า
คลอดบุตรที่จ่ายไปต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด โดยสิทธิในการหักลดหย่อนสําหรับค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรข้างต้น ให้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้มีการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์และคลอดบุตรจากแหล่งอ่ืน ๆ เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ เป็นต้น ซึ่ง
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขดังกล่าวจะเป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 
3. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพื่อเป็นสวัสดิการของลูกจ้างสําหรับสถานประกอบการ 
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพ่ือเป็น
สวัสดิการของลูกจ้างสําหรับสถานประกอบการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) 
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดต้ังศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถาน
ประกอบการสามารถนําค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริง และสามารถหักได้เพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเท่า
ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่นํามาหักเป็นรายจ่ายได้จะต้องมีลักษณะและคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ 
พ.ศ. 2560 ทั้งน้ี นายจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายจากนายจ้างต้องได้รับใบประกาศการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กจากกรม
กิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
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  2. กําหนดมาตรการภาษีในเรื่องน้ีใช้สําหรับค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
4. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดให้การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดยกระทรวง ทบวง 
กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ สภากาชาดไทย และ
สถานพยาบาลอ่ืนที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังน้ี 
   1.1 บุคคลธรรมดา ให้หักลดหย่อนได้เป็นจํานวน 2 เทา่ของจํานวนเงินที่บริจาค 
แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาสําหรับโครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้ว  
ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอ่ืน ๆ แล้ว 
   1.2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้หักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของการบริจาค  
ไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพ่ือสนับสนุนการศึกษาสําหรับ
โครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ และรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและการบํารุงรักษา
สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ 
หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ  หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิก่อนหัก
รายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬาตามมาตรา 
65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร 
   1.3 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่บุคคล
ธรรมดา และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า หรือ
สําหรับการกระทําตราสารอันเน่ืองมาจากการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลข้างต้น โดยผู้โอนจะต้องไม่นําต้นทุนของ
ทรัพย์สินหรือสินค้าซึ่งได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าวมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษี
เงินได้นิติบุคคล 
  2. กําหนดให้การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวมีผลใช้บังคับสําหรับการบริจาคที่เกิดขึ้นต้ังแต่
วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน เขตอํานาจ และวันเปิดทําการของศาลแขวงในจังหวัดภูเก็ต  
พ.ศ. .... (กําหนดวันเปิดทําการศาลแขวงภูเก็ต วันที่ 1 เมษายน 2561)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน เขตอํานาจ และวันเปิดทํา
การของศาลแขวงในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... (กําหนดวันเปิดทําการศาลแขวงภูเก็ต วันที่ 1 เมษายน 2561) ตามท่ี
สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
   1. กําหนดให้มีศาลแขวงในจังหวัดภูเก็ต จํานวน 1 ศาล คือ ศาลแขวงภูเก็ต มีเขตอํานาจในอําเภอ
ทุกอําเภอ และให้เปิดทําการศาลแขวงภูเก็ตต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป  
   2. กําหนดให้ในระหว่างที่ยังมิได้เปิดทําการศาลแขวงภูเก็ต ให้ศาลจังหวัดภูเก็ตมีเขตอํานาจตลอดถึง
เขตอํานาจของศาลแขวงภูเก็ตด้วย  
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  3. กําหนดให้บรรดาคดีของท้องที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลจังหวัดภูเก็ตในวันเปิดทํา
การศาลแขวงภูเก็ต ให้คงพิจารณาพิพากษาต่อไปในศาลจังหวัดภูเก็ต และบรรดาคดีของท้องที่ดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่าง
ที่ศาลจังหวัดภูเก็ตมีคําสั่งให้ผัดฟ้องหรือให้ขังผู้ต้องหาไว้ระหว่างสอบสวน แล้วแต่กรณี ในวันเปิดทําการศาลแขวง
ภูเก็ต ให้ศาลจังหวัดภูเก็ตมีอํานาจพิจารณาเกี่ยวกับการผัดฟ้องหรือให้ขังระหว่างสอบสวนน้ันต่อไป  
 
6. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามันและเคมีภัณฑ์ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการมลพิษทางนํ้าเน่ืองจาก
นํ้ามันและเคมีภัณฑ์ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานตํารวจแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   2. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย สํานักงบประมาณ และ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  3. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและสํานัก
งบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
   สาระสาํคัญของร่างระเบียบ  
  1. กําหนดบทนิยามคําว่า “มลพิษทางนํ้าเน่ืองจากน้ํามันและเคมีภัณฑ์” “การจัดการมลพิษทางนํ้า
เน่ืองจากนํ้ามันและเคมีภัณฑ์” “แผนปฏิบัติการ” “นํ้ามัน” “เคมีภัณฑ์” “ศูนย์ประสานงาน” “หน่วยปฏิบัติการ” 
และ “หน่วยงานของรัฐ”  
   2. กําหนดให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการจัดการมลพิษทางนํ้าเน่ืองจากนํ้ามัน
และเคมีภัณฑ์” โดยเรียกช่ือย่อว่า “กจน.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวน 25 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง จํานวน 6 คน เป็นกรรมการ โดยมีอธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นกรรมการและเลขานุการ  
  3. กําหนดให้ กจน. มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนจัดการมลพิษทางนํ้า
เน่ืองจากนํ้ามันและเคมีภัณฑ์ และกําหนดให้หน่วยปฏิบัติการซึ่งเป็นหน่วยงานหลักตามแผนจัดการมลพิษทางนํ้า
เน่ืองจากนํ้ามันและเคมีภัณฑ์ จัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนจัดการมลพิษทางนํ้าเน่ืองจากนํ้ามันและ
เคมีภัณฑ์เสนอต่อ กจน. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินค่าใช้จ่ายในการขจัด
คราบนํ้ามันและเคมีภัณฑ์และค่าเสียหายที่เกิดจากมลพิษทางนํ้าเน่ืองจากนํ้ามันและเคมีภัณฑ์ และเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีในการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้แก่บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการขจัดมลพิษทางนํ้า
เน่ืองจากนํ้ามันและเคมีภัณฑ์ ที่ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการหรือตามการสั่งการของ กจน.  
  4. กําหนดให้หน่วยปฏิบัติการที่เป็นหน่วยงานหลักและหน่วยปฏิบัติการที่เป็นหน่วยสนับสนุนที่เป็น
หน่วยงานของรัฐจัดทําคําขอต้ังงบประมาณสําหรับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ ในกรณีหน่วยปฏิบัติการที่มิใช่หน่วยงานของรัฐมีประมาณการค่าใช้จ่าย ให้ระบุประมาณการค่าใช้จ่ายที่
จําเป็นต้องใช้เสนอต่อ กจน. ด้วย  
  5. กําหนดให้ในกรณีมีความจําเป็นต้องจ่ายเงินเพ่ือขจัดมลพิษทางนํ้า หรือฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม  
ให้หน่วยปฏิบัติการที่เป็นหน่วยงานหลักหรือหน่วยปฏิบัติการที่เป็นหน่วยสนับสนุนนําเอกสารมาขอต้ังเบิกจากกรม
เจ้าท่าและขอให้เบิกจ่ายจากคลังในประเภทเงินทดรองราชการ  
  6. กําหนดให้กรมเจ้าท่าทําหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของ 
กจน. ประสานงานกับหน่วยปฏิบัติการและหน่วยสนับสนุนเพ่ือจัดฝึกอบรมเก่ียวกับการขจัดมลพิษทางนํ้าเน่ืองจาก
นํ้ามันและเคมีภัณฑ์ โดยต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการ และจัดทํารายงานเสนอต่อ กจน. และรับแจ้งเหตุ
และประสานงานในกรณีที่มีมลพิษทางนํ้าเน่ืองจากนํ้ามันและเคมีภัณฑ์เกิดขึ้น  
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  7. กําหนดให้ในกรณีมีมลพิษทางนํ้าเน่ืองจากนํ้ามันและเคมีภัณฑ์เกิดขึ้น ให้หน่วยปฏิบัติการตาม
แผนปฏิบัติการแต่งต้ังผู้แทนเข้าร่วมปฏิบัติงานกับศูนย์ประสานงานเพ่ือประสานการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการ  
  8. กําหนดให้บรรดาเงินที่มีผู้มอบให้ในการจัดการมลพิษทางนํ้าเน่ืองจากน้ํามันและเคมีภัณฑ์ ให้
หน่วยปฏิบัติการที่เป็นหน่วยงานของรัฐนําไปใช้เพ่ือกิจการตามระเบียบน้ีได้ โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
สําหรับเงินที่ได้รับชดเชยความเสียหายอันเน่ืองมาจากการก่อให้เกิดมลพิษทางนํ้า ให้หน่วยงานของรัฐนําส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน 
 
7. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขององค์การมหาชน จํานวน 2 แห่ง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   2. มอบหมายให้สํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย  
  3. ให้สํานักงาน ก.พ.ร. เร่งรัดการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการจัดต้ังสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เสนอ
คณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
    1.1 แก้ไขบทนิยามคําว่า “พ้ืนที่พิเศษ” และกําหนดให้เพ่ิมบทนิยามคําว่า “เขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยว” และคําว่า “คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ”  
    1.2 แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ขององค์การมหาชน โดยให้การกําหนดบทบาท อํานาจ
หน้าที่ในเรื่องการท่องเท่ียวโดยชุมชนให้มีความชัดเจน รวมถึงการเพ่ิมความชัดเจนในการเป็นหน่วยงานที่พัฒนาองค์
ความรู้ด้านการท่องเที่ยว โดยมีต้นแบบหรือศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ครบวงจร  
   1.3 แก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการต้องประกอบด้วย
กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ
กรรมการจะดํารงตําแหน่งกรรมการในองค์การมหาชนเกินกว่าสามแห่งไม่ได้  
   1.4 แก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการโดยให้มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย
การบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานขององค์การ รวมถึงการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
หรือข้อกําหนด ในเรื่องเก่ียวกับการแต่งต้ังและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การกําหนดขอบเขต
เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน การกําหนดเครื่องแบบผู้อํานวยการ 
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และเคร่ืองหมายองค์การ รวมท้ังกําหนดแนวทางปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  
   1.5 กําหนดให้ดําเนินการแต่งต้ังผู้อํานวยการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่
วันที่มีเหตุต้องแต่งต้ังผู้อํานวยการ และหากมีความจําเป็นให้ขยายได้ไม่เกิน 60 วัน  
   1.6 แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้อํานวยการ โดยผู้อํานวยการต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอ่ืน และไม่เป็นข้าราชการซึ่งมี
ตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอ่ืน และไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทําหรือในกิจการที่
เป็นการแข่งขันกับกิจการขององค์การ ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม   
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   1.7 กําหนดให้การแต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหน่ง และลงโทษทางวินัยผู้
ตรวจสอบภายในน้ัน ให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบก่อนจึงดําเนินการได้  
   1.8 กําหนดบทเฉพาะกาล โดยกําหนดให้สํานักงานพ้ืนที่พิเศษที่มีอยู่เดิมและอยู่ในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ สามารถเข้าไปดําเนินการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวน้ันได้  
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
    2.1 แก้ไขบทนิยามคําว่า “คุณธรรมความดี” คําว่า “ศูนย์” คําว่า “คณะกรรมการ” คําว่า 
“ผู้อํานวยการ” คําว่า “เจ้าหน้าที่” คําว่า “ลูกจ้าง” คําว่า “รัฐมนตรี” และกําหนดให้เพ่ิมบทนิยามคําว่า “เครือข่าย
ทางสังคม” และคําว่า “กพม.” เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2552 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  
   2.2 แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของศูนย์ โดยให้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการสร้างและ
พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรคุณธรรมให้กับเครือข่าย
ทางสังคม  
   2.3 แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการ
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ
กรรมการจะดํารงตําแหน่งกรรมการในองค์การมหาชนเกินกว่าสามแห่งไม่ได้  
   2.4 แก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการโดยให้มีอํานาจในการออกระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนด ในเรื่องเก่ียวกับการแต่งต้ังและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบการ
กําหนดขอบเขตเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน การกําหนดเครื่องแบบ
ผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของศูนย์และเครื่องหมายศูนย์ รวมท้ังกําหนดแนวทางปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
   2.5 กําหนดให้ดําเนินการแต่งต้ังผู้อํานวยการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่
วันที่มีเหตุต้องแต่งต้ังผู้อํานวยการ และหากมีความจําเป็นให้ขยายได้ไม่เกิน 60 วัน  
    2.6 แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้อํานวยการ โดยผู้อํานวยการต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอ่ืน และไม่เป็นข้าราชการ ซึ่งมี
ตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอ่ืน และไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทําหรือในกิจการที่
เป็นการแข่งขันกับกิจการขององค์การไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
   2.7 กําหนดให้การแต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหน่ง และลงโทษทางวินัยผู้
ตรวจสอบภายในน้ัน ให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบก่อนจึงดําเนินการได้  
   2.8 กําหนดบทเฉพาะกาล โดยกําหนดให้คณะกรรมการที่มีอยู่ในวันก่อนที่พระราช
กฤษฎีกาน้ีใช้บังคับ เป็นคณะกรรมการจนครบวาระการดํารงตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554  
    

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
8. เรื่อง ขออนุมัติโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 4  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังน้ี 
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  1. อนุมัติในหลักกการให้ วท. ดําเนินงานโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระยะที่ 4 และให้ วท. รับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงาน ก.พ. ไปประกอบการ
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  2. ให้ วท. ดําเนินการกําหนดเง่ือนไขในการรับทุนการศึกษาให้มีความชัดเจนและเหมาะสม โดยเน้น
ให้ผู้รับทุนให้ความสําคัญกับการกลับมาปฏิบัติงานจริงในภาคราชการหลังจากจบการศึกษา รวมถึงต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขข้อผูกพันต่าง ๆ ในการรับทุนการศึกษาดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย 
  สาระสําคัญของโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ระยะที่ 4 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกเข้ามาทํางานในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ หน่วยงานใน วท. มหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทํางานเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเพ่ิมจํานวนนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 10 กลุ่ม (5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และ 
5 อุตสาหกรรมอนาคต) และโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล (Mega Projects ได้แก่ ระบบราง Bio economy, 
Food Innopolis รถใช้พลังงานไฟฟ้า การพัฒนาพลังงานทดแทน เป็นต้น) และเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ EECi (Eastern Economic of innovation) คือ พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ที่มุ่งเน้นวิจัย
และนวัตกรรม 
  เป้าหมาย ในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระยะที่ 4 มีจํานวน 1,500 ทุน 
  สาขาวิชาที่ส่งไปศึกษา รวม 10 สาขา ได้แก่ (1) เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ (2) เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (3) เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม (4) นิวเคลียร์เทคโนโลยี (5) การบริหารจัดการ
เทคโนโลยี (6) ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) และกฎหมายสิทธิบัตร (Patent Law) (7) 
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทกุสาขา (8) Marine Technology (9) นาโนเทคโนโลยี (10) เทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง 
 
9. เรื่อง อนุมัติโครงการศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภา 
กาชาดไทยและงบประมาณสนับสนุน 
          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สภากาชาดไทยเสนอ ดังนี้ 
           1. อนุมัติโครงการศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในส่วนของการก่อสร้าง
อาคารต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565  ภายใต้กรอบวงเงิน 2,415,000,000 บาท โดยใช้จ่ายจากเงิน
งบประมาณจํานวน 1,932,000,000 บาท และเงินนอกงบประมาณสมทบ จํานวน 483,000,000 บาท สําหรับในส่วน
ของงบประมาณค่าครุภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์จํานวน 600,000,000 บาท และงบประมาณบุคลากร จํานวน 
200,000,000 บาท น้ันให้สภากาชาดไทยกําหนดรายละเอียดที่เก่ียวข้องของทั้ง 2 รายการดังกล่าวให้ครบถ้วน และ
จัดทําแผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความพร้อม
ความจําเป็นและเหมาะสมที่ต้องใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
           2. ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เตรียมการดําเนินการด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือรองรับปัญหาท่ี
อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างศูนย์บูรณาการบริการดังกล่าว เช่น ปัญหาการจราจรติดขัด ความปลอดภัยใน
ระหว่างการก่อสร้าง ปัญหาการอํานวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ป่วย เป็นต้น 
           สาระสําคัญของเร่ือง  
           สภากาชาดไทย รายงานว่า 
          1. ในปัจจุบันประชาคมโลกเร่ิมเข้าสู่ประชาคมผู้สูงอายุซึ่งมีปัญหาภาวะโรคจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
(Non-Communicable Diseases: NCDs) ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของทุกประเทศและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
หากผู้ป่วย NCDs ไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่นําไปสู่ความพิการหรือเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควร ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการดํารงชีวิตและปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งของผู้ป่วย สังคม และประเทศชาติ 
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          2. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สภากาชาดไทย เป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์และเป็นโรงพยาบาล
ระดับเหนือตติยภูมิ ซึ่งได้กําหนดแผนกลยุทธ์ให้สามารถบรรลุพันธกิจในการให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ
และเหนือตติยภูมิเพ่ือตอบสนองให้ทันกับสังคมผู้สูงอายุและเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอย่างก้าวกระโดด โดยได้จัดทํา
แผนด้านการลงทุนทางกายภาพที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลและประเทศ เน่ืองจากปัจจุบันโรงพยาบาลฯ  
มีการให้บริการผู้ป่วยนอก (Out-Patient-Department: OPD) ณ อาคาร ภปร. ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นต้ังแต่ พ.ศ. 
2532 และใช้งานต่อเน่ืองมาตลอดเกือบ 30  ปี มีทั้งผู้ป่วยที่มารับบริการเองและผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อมาจาก
สถานพยาบาลต่าง ๆ เป็นจํานวนมากซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคยากและซับซ้อนที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้จําเป็นต้องมีการ
วางแผนแก้ไขปัญหาในหลาย ๆ มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ 2.1 ความจําเป็นด้านกายภาพ  2.2 ความจําเป็นด้านพัฒนา
งานบริการ 2.3 ความจําเป็นด้านพัฒนางานวิชาการ และ 2.4 ความจําเป็นด้านยุทธศาสตร์ 
          3. โครงการศูนย์บูรณาการ ฯ เป็นการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนขยายที่เพ่ิมพ้ืนที่และความ
เช่ือมโยงการให้บริการผู้ป่วยนอกกับอาคารผู้ป่วยนอกเดิม (อาคาร ภปร.) ที่ไม่สามารถรองรับการให้บริการประชาชน
ได้เพียงพอในปัจจุ บัน  โดยวางแผนจัดรูปแบบบริการใหม่  เ ป็นการปฏิรูประบบการบริการผู้ ป่วยนอก 
(Transformative Ambulatory Care) เพ่ิมมาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านวิชาการและการวิจัยซึ่งสอดคล้อง
กับการปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศ เพ่ือให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับสังคมและ
เทคโนโลยีในอนาคต โดยมีความคุ้มค่าและย่ังยืน 
 
10. เรื่อง แนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบแนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของ 
ทส. และให้ ทส. รับความเห็นของสํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  2. ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องใช้แนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 
กัดเซาะชายฝั่งตามที่ ทส. เสนอ เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการที่เก่ียวข้องเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 
กัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยต่อไป ทั้งน้ี เมื่อจัดทําแผนงาน/โครงการดังกล่าวแล้ว ให้พิจารณาดําเนินการตามนัย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 (เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี)  
และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ทส. รายงานว่า 
  1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดําเนินการสํารวจการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลของประเทศ
ไทยในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ความยาวชายฝั่งทะเลของประเทศไทยในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด     มีความยาว
รวมทั้งสิ้น 3,148 กิโลเมตร ในปัจจุบันชายฝั่งทะเลของประเทศไทยยังคงประสบปัญหาการกัดเซาะในระดับที่ค่อนข้าง
รุนแรงในหลายพ้ืนที่จนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างกว้างขวาง ทั้งน้ี มีชายฝั่งที่ได้รับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะโดยโครงสร้างทางวิศวกรรมรูปแบบต่าง ๆ ระยะทางประมาณ 565 กิโลเมตร คงเหลือ
ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะและยังไม่มีการป้องกันและแก้ไขปัญหา ระยะทางประมาณ 168 กิโลเมตร ดังน้ี 
   1.1 เป็นพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งระดับรุนแรง (มีอัตราการกัดเซาะมากกว่า 
5 เมตรต่อปี) จํานวน 15 พ้ืนที่ ใน 5 จังหวัด (เช่น จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา) ระยะทาง
ประมาณ 70 กิโลเมตร 
   1.2 เป็นพ้ืนที่ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะระดับปานกลาง (มีอัตราการกัดเซาะ 1-5 
เมตรต่อปี) จํานวน 31 พ้ืนที่ ใน 17 จังหวัด (เช่น จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดตราด จังหวัดระยอง) 
ระยะทางประมาณ 98 กิโลเมตร 
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  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจําแนกออกเป็น 4 แนวทาง ดังน้ี 
   1) การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ (Coastal equilibrium by natural processes) 
คือ การคงไว้ซึ่งสภาวะสมดุลพลวัตหรือกระบวนการชายฝั่งตามธรรมชาติ เพ่ือปล่อยให้ชายฝั่งที่เกิดการกัดเซาะได้มี
การปรับสมดุลและฟ้ืนคืนสภาพธรรมชาติด้วยตนเอง 
   2) การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (Coastal erosion protection) คือ การดําเนิน
กิจกรรมใด ๆ เพ่ือป้องกันพ้ืนที่ชายฝั่งที่มีการกัดเซาะให้มีอัตราการกัดเซาะลดลง รวมทั้งการดําเนินการในรูปแบบ
สอดคล้องหรือเลียนแบบธรรมชาติ 
   3) การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (Coastal erosion solution) คือ การดําเนิน
กิจกรรมใด ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในบริเวณชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ ทั้งการใช้รูปแบบที่สอดคล้อง
ธรรมชาติ เลียนแบบธรรมชาติหรือใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม ตลอดจนการแก้ไขที่ต้นเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง 
   4) การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง (Coastal rehabilitation) คือ การดําเนินการใด ๆ เพ่ือให้
ชายฝ่ังที่ถูกกัดเซาะไปแล้วฟ้ืนคืนสภาพเดิมตามธรรมชาติและสามารถกลับมาใช้บริการของระบบนิเวศ (Ecosystem 
service) ได้เหมือนธรรมชาติ 
  สําหรับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง สามารถแบ่งการดําเนินการ
ออกเป็น 3 มาตรการ 8 รูปแบบ ดังนี้ 
  1. มาตรการสีขาว (White measure) หมายถึง การดําเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนท่ีอาจเกิดขึ้นจากการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งดําเนินการด้วยรูปแบบการกําหนดพ้ืนที่ถอยร่น โดย
การกําหนดพ้ืนที่กันชนให้มีระยะห่างระดับหน่ึง และกําหนดกิจกรรมการใช้พ้ืนที่ให้เหมาะสมกับอัตราการกัดเซาะ
ชายฝั่งเพ่ือรองรับพ้ืนที่ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรงจนไม่สามารถแก้ไขได้ หรือแนวชายฝั่งที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากพ้ืนที่อ่ืน และมีแนวโน้มจะเกิดการกัดเซาะในอนาคต 
  2. มาตรการสีเขียว (Green measure) หมายถึง การดําเนินงานเพ่ือรักษาเสถียรภาพชายฝั่งโดย
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพ้ืนที่ข้างเคียง โดยเหมาะสมกับบริเวณที่มีชายฝั่งทะเลแบบปิด คลื่นขนาดเล็ก ชายฝ่ังมี
ความลาดชันตํ่า ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ การปลูกป่า การฟ้ืนฟูชายหาด การปักเสาดักตะกอน เพ่ือปลูกป่า 
ชายเลน 
  3. มาตรการสีเทา (Gray measure) หมายถึง การดําเนินงานเพ่ือรักษาเสถียรภาพชายฝั่ง โดยใช้
โครงสร้างทางวิศวกรรม  โดยเหมาะสมกับบริเวณชายฝั่งทะเลเปิด คลื่นขนาดใหญ่ ชายฝั่งมีความลาดชันสูง 
ประกอบด้วย 4 รูปแบบ ได้แก่ เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง รอดักทราย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล กําแพงป้องกันคลื่น 
ริมชายหาด 
  กระบวนการพัฒนากิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ควรพิจารณา 
ให้สอดคล้องกับแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 การคัดเลือกพื้นที่ เพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและ 
มีความสําคัญต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการประเมินจากสถานการณ์การกัดเซาะ
ชายฝั่งและสภาพปัญหาและความสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่ 
  ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดแนวทางและรูปแบบท่ีเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่ 
โดยพิจารณาจากข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยี ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ สัตว์ทะเล 
หายาก รวมทั้งการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการ และขออนุมัติตามข้ันตอนต่อไป 
  ขั้นตอนที่ 3 การดูแล บํารุงรักษา ติดตาม และประเมินผล โดยจัดเตรียมแผนงานการซ่อมแซม
และบํารุงรักษาโครงสร้างเพ่ือให้โครงสร้างสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามและประเมินผล
หลังจากดําเนินการแล้วเสร็จเพ่ือตรวจสอบสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งและประเมินประสิทธิผลจากการดําเนิน
โครงการอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี หากพบว่าในพ้ืนที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอยู่อาจจําเป็นจะต้องมีการทบทวนโครงการ
เพ่ือกําหนดแนวทาง และรูปแบบในการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะที่เหมาะสมต่อไป 
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11. เรื่อง แนวทางการตรวจลงตราสําหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (SMART 
Visa)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่สํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบหลักเกณฑ์คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ภายใต้การตรวจลงตรา SMART Visa และ
มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ดําเนินการออกประกาศกําหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิขอ 
SMART Visa ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น โดยให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 
เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติพ้ืนฐานตามกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมืองตามอํานาจหน้าที่ ทั้งน้ี ให้กระทรวงแรงงาน (รง.) 
เร่งรัดกําหนดช่องทางอํานวยความสะดวก (Fast Track) ในการย่ืนขอใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ให้แก่บุตร
ของผู้ถือ SMART Visa ประเภทนักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ต่อไปด้วย 
  2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เ ก่ียวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีหน้าที่รับรองผู้ประกอบการและกิจการต่าง ๆ 
ตามเง่ือนไขของ SMART Visa และในอนาคต หากมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่จะต้องดําเนินการให้มีการรับรองเช่ียวชาญ 
ผู้ประกอบการ และกิจการต่าง ๆ เพ่ิมเติม ให้ สกท. สามารถพิจารณามอบหมายได้ตามความเหมาะสม 
  3. เห็นชอบ 
   3.1 (ร่าง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ทํางาน พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือให้ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทํางานมีอํานาจครอบคลุมการ
ดําเนินการเก่ียวกับ SMART Visa 
   3.2 (ร่าง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าว บางจําพวกเข้ามา
ในราชอาณาจักรช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษ สําหรับผู้เช่ียวชาญทักษะสูง นักลงทุนผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจเริ่มต้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ .. พ.ศ. 2561 
   3.3 (ร่าง) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทํางานใน
ราชอาณาจักรได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2560 สําหรับผู้เช่ียวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูงและผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (SMART Visa) ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ... พ.ศ. 2561 และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาเป็นเรื่อง
ด่วน และดําเนินการต่อไปได้ 
  4. เห็นชอบให้เริ่มกระบวนการย่ืนคําขอ SMART Visa ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 
  5. เห็นชอบกรอบงบประมาณสําหรับการดําเนินการ SMART Visa ของ สกท. ในปี 2561 ในวงเงิน 
38 ล้านบาท โดยให้ สกท. ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณต่อไป 
  6. เห็นชอบในหลักการการเพ่ิมอัตรากําลังคนของ สกท. จํานวน 25 คน เพ่ือปฏิบัติงานในศูนย์วีซ่า
และใบอนุญาตทํางาน โดยในระยะแรกให้ สกท. พิจารณาจัดจ้างบุคลากรจ้างภาคเอกชน (Outsource) ไปพลางก่อน 
และขอเพ่ิมอัตรากําลังจากสํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงาน ก.พ. ตามข้ันตอนต่อไป 
  7. รับทราบขั้นตอนการดําเนินการรับรองคุณสมบัติและการตรวจลงตราประเภท SMART Visa และ
แผนปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์การให้บริการของ SMART Visa 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. หลักเกณฑ์คุณสมบัติ และสิทธิประโยชน์สําหรับ SMART Visa ผู้มีคุณสมบัติได้รับ SMART 
Visa ประกอบด้วย บุคลากร 4 ประเภท ที่เข้ามาทํางานในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S-curve) ได้แก่ 
ผู้เช่ียวชาญทักษะสูง (Talent) นักลงทุน (Invertor) ผู้บริหารระดับสูง (Executive) ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) และผู้ติดตาม [คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (Other)] ของผู้ถือ SMART Visa 
  2. แนวทางการตรวจลงตรา การพิจารณาออก SMART Visa และแนวทางติดตามผู้ถือ SMART 
Visa สกท. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ร่วมกันจัดทําขั้นตอนการย่ืนขอรับรองคุณสมบัติการมีสิทธิได้รับ SMART 
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Visa ขั้นตอนการขอประทับตราวีซ่าหลังจากได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และขั้นตอนการขอต่ออายุ 
SMART Visa แล้ว โดยในการรับรองคุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ SMART Visa จะใช้ระยะเวลาดําเนินการรวมทั้งสิ้น 30 
วันทําการ (นับต้ังแต่ชาวต่างชาติย่ืนขอรับรองการเป็นผู้มีสิทธิได้รับ SMART Visa ณ OSS หรือสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญ่ จนถึงการแจ้งผลการพิจารณา รวมท้ังได้กําหนดหน่วยงานเพ่ือทําหน้าที่รับรองคุณสมบัติการมีสิทธิ
ได้รับ SMART Visa แล้ว  
  ทั้งน้ี ภายหลังจากได้รับ SMART Visa แล้ว ผู้ถือ SMART Visa ต้องย่ืนเอกสารหลักฐานแสดง
สถานภาพและข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน หลังจากวันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ช่ัวคราวในราชอาณาจักร ณ OSS ทุก 1 ปี 
รวมท้ัง รง. และ ตม. จะดําเนินการติดตามตรวจสอบความถูกต้องของการพํานักและการทํางานของผู้ถือ SMART 
Visa  
ตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 
  3. การแก้ไขกฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้องเพื่อรองรับการดําเนินการ SMART Visa สกท. มท. 
และ รง. ได้เสนอให้แก้ไขระเบียบและออกประกาศที่เก่ียวข้อง โดยมีสาระสําคัญ สรุปได้ ดังน้ี   
   (ร่าง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ทํางาน พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดต้ัง
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2547 เพ่ือขยายขอบข่ายการบริหารของศูนย์บริการวีซ่าและ
ใบอนุญาตทํางานของ สกท. ให้รองรับการดําเนินการต่าง ๆ สําหรับผู้ถือ SMART Visa และผู้ติดตาม เช่น ขออนุญาต
ตรวจลงตราขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราและการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเกินกว่าระยะเวลา 
ที่กฎหมายอ่ืนกําหนด  
   (ร่าง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาใน
ราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ สําหรับผู้ เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ .. พ.ศ. 2561 เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการอนุญาตให้ผู้ถือ SMART Visa  และผู้ติดตามเข้ามาในราชอาณาจักรช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษ รวมท้ัง
กําหนดระยะเวลาพํานักในประเทศไทยและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งน้ี  คุณสบัติของผู้ที่จะได้รับอนุญาตให้เป็น 
ไปตามท่ี สกท. กําหนด (อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522)  
   (ร่าง) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทํางาน 
ในราชอาณาจักรได้รับการยกเว้นไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคน 
ต่างด้าว พ.ศ. 2560 สําหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น 
(SMART Visa) ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ .. พ.ศ. 2561 เป็นการยกเว้นให้ผู้ถือ SMART Visa   และผู้ติดตาม
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตการทํางานคนต่างด้าว (Work Permit) ตามเง่ือนไขที่ สกท. กําหนด (อาศัยอํานาจ
ตามมาตรา 14 แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560) 
 
12. เรื่อง การบริหารจัดการการทํางานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว (สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา) ทํางานในประเทศไทย  
ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ใน 3 กรณี ดังน้ี 
   1.1 กรณีที่ 1 : แรงงานต่างด้าวที่ทํางานในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์นํ้า 
กลุ่มที่ ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพ่ือรอการส่งกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรและอนุญาตทํางานถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพ่ือพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
2561 เมื่อผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วจะตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาต
ทํางานถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
   1.2 กรณีที่ 2 :  แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)  
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ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและทํางานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และกรณีที่ 3 : แรงงานต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้ดําเนินการตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) ที่ 33/2560 
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง มาตรการช่ัวคราวเพ่ือแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทํางานของคนต่าง
ด้าวที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง – ลูกจ้าง โดยแยกการผ่อนผัน เป็น 2 กลุ่ม คือ  
   1) กลุ่มที่ผ่านการตรวจพิสูจน์สัญชาติแล้ว ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาต
ทํางานโดยตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทํางาน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2563  
   2) กลุ่มที่ยังไม่ได้ตรวจพิสูจน์สัญชาติ ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพ่ือ
รอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรและอนุญาตทํางานถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพ่ือพิสูจน์สัญชาติให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เมื่อผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วจะตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักรและอนุญาตทํางานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 
  2. ให้ทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการ เพ่ือการจัดทําฐานข้อมูล
แรงงานต่างด้าวให้มีเอกภาพเป็นฐานเดียวกัน ช่ือว่า “คณะกรรมการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานต่างด้าว
ในประเทศไทยจังหวัด...” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นประธาน และผู้แทน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในระดับจังหวัดเป็นกรรมการ เช่น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง กระทรวง
สาธารณสุข สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร โดยมีจัดหางานจังหวัด เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ภายใต้การกํากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีกรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผู้ที่
อธิบดีกรมการจัดหางานมอบหมาย เป็นประธาน ผู้อํานวยการสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน เป็น
กรรมการและเลขานุการ ภายใต้การกํากับดูแลของอธิบดีกรมการจัดหางาน โดยมีอํานาจหน้าที่ในการจัดต้ังและกํากับ
ดูแลการดําเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กํากับดูแลและ
อํานวยความสะดวกให้กับศูนย์พิสูจน์สัญชาติของประเทศต้นทาง และจัดทําฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวในจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร 
  3. ให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่อาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักรเพ่ือการทํางานโดยกําหนดให้ด้านหลังบัตรมีข้อมูลการอนุญาตทํางาน และข้อมูลที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
ตามท่ีได้รับการประสานจากกระทรวงแรงงาน ให้มีอํานาจในการกําหนดเลขประจําตัว 13 หลักให้กับแรงงานต่างด้าว
ดังกล่าว และให้กรมการปกครองเปิดระบบเพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือดําเนินการ
ต่อไป 
  4. ให้ รง. กรมการจัดหางาน เป็นหน่วยงานหลักในการวางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดระบบ
ฐานข้อมูลของแรงงานต่างด้าว โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
13. เรื่อง การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 2561 จํานวน 53 รายการ 
จําแนกเป็น 48 สินค้า และ 5 บริการ ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ตามที่กระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พณ. รายงานว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ ได้มีการทบทวน
รายการสินค้าและบริการควบคุมปี 2561 ซึ่งเป็นสินค้าที่จําเป็นต่อการครองชีพ สินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมที่สําคัญ สินค้าที่มีการแข่งขันน้อย สินค้าที่มีความผันผวนด้านราคาหรืออาจมีการขาด
แคลนและสินค้าที่อาจได้รับผลกระทบจากตลาดโลก โดยพิจารณาตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ฐานราก เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ํา โดยการเพ่ิมราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพ และช่วย
ลดภาระค่าครองชีพประชาชนจากการบริโภคสินค้าที่จําเป็นต่อการครองชีพและได้มีมติ ดังน้ี 
  1. คงรายการสินค้าและบริการควบคุมจากเดิม 47 รายการ จําแนกเป็น 42 สินค้า 5 บริการ 
โดยมีการปรับเพิ่มรายละเอียดสินค้า จํานวน 1 รายการ คือ ผงซักฟอก ปรับเพิ่มเป็นผงซักฟอก น้ํายาซักฟอก 
เพ่ือให้ครอบคลุมถึงนํ้ายาซักฟอก เน่ืองจากได้รับการร้องเรียนว่าผงซักฟอกและน้ํายาซักฟอกมีการลดขนาดบรรจุ แต่
ยังจําหน่ายในราคาเดิมหรือราคาไม่ลดลงตามสัดส่วนปริมาณที่ลดลงซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 
  2. เพิ่มรายการสินค้าควบคุม จํานวน 6 รายการ ได้แก่ 
   2.1 เพิ่มในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคประจําวัน จํานวน 5 รายการ คือ (1) สบู่ก้อน  
สบู่เหลว (2) แชมพู (3) น้ํายาปรับผ้านุ่ม (4) ผลิตภัณฑ์ล้างจาน เน่ืองจากได้รับการร้องเรียนว่ามีการปรับลด 
ขนาดบรรจุ แต่ยังจําหน่ายในราคาเดิมหรือราคาไม่ลดลงตามสัดส่วนปริมาณที่ลดลง ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 
(5) ผ้าอ้อมสําเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่ เน่ืองจากเป็นสินค้าจําเป็นสําหรับเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันมีความนิยมใช้มาก
ขึ้น 
   2.2 เพิ่มในหมวดสินค้าเกษตรที่สําคัญ จํานวน 1 รายการ คือ ยางพารา ได้แก่ น้ํายาง
สด ยางก้อน เศษยาง น้ํายางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก
ยางพารา เน่ืองจากเกิดปัญหาราคายางพาราตกตํ่า ซึ่งมีข้อร้องเรียนว่าเกิดจากระบบการซื้อขายของผู้ประกอบการ 
ที่รับซื้อยางในปัจจุบันที่ไม่เป็นธรรม และมีการเอาเปรียบเกษตรกรผู้ปลูกยาง 
  3. เห็นชอบสินค้าและบริการควบคุม ปี 2561 มีจํานวน 53 รายการ จําแนกเป็น 48 สินค้า  
5 บริการ โดยแบ่งเป็น 10 หมวดสินค้า และ 1 หมวดบริการ ดังนี้ 
   3.1 หมวดสินค้า 10 หมวด 
    1) หมวดอาหาร จํานวน 13 รายการ คือ (1) กระเทียม (2) ไข่ไก่ (3) ครีมเทียม
ข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน (4) ทุเรียน (5) นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวไม่รวมถึงนม
เปรี้ยว (6) นํ้าตาลทราย (7) นํ้ามัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ (8) แป้งสาลี (9) มังคุด 
(10) ลําไย (11) สุกร เน้ือสุกร (12) อาหารก่ึงสําเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก (13) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
    2) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคประจําวัน จํานวน 8 รายการ คือ (14) กระดาษ
ชําระ กระดาษเช็ดหน้า (15) ผ้าอนามัย (16) ผงซักฟอก นํ้ายาซักฟอก (17) แชมพู (18) นํ้ายาปรับผ้านุ่ม (19) 
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน (20) ผ้าอ้อมสําเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่ (21) สบู่ก้อน สบู่เหลว 
    3) หมวดสินค้าเกษตรที่สําคัญ จํานวน 6 รายการ คือ (22) ข้าวเปลือก ข้าวสาร 
(23) ข้าวสาลี (24) ข้าวโพด (25) ผลปาล์มนํ้ามัน (26) มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ (27) ยางพารา ได้แก่ นํ้ายางสด 
ยางก้อน เศษยาง นํ้ายางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ 
    4) หมวดปัจจัยทางการเกษตร จํานวน 6 รายการ คือ (28) เครื่องสูบนํ้า (29) ปุ๋ย 
(30) ยาป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (31) รถเกี่ยวข้าว (32) รถไถนา (33) หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ 
    5) หมวดวัสดุก่อสร้าง จํานวน 4 รายการ คือ (34) ท่อพีวีซี (35) ปูนซีเมนต์  
(36) สายไฟฟ้า (37) เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น 
    6) หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 รายการ (38) กระดาษทําลูกฟูก 
กระดาษเหนียว (39) กระดาษพิมพ์และเขียน (40) เย่ือกระดาษ 
    7) หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง จํานวน 3 รายการ (41) แบตเตอรี่รถยนต์ (42) ยาง
รถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ (43) รถจักรยานยนต์ รถยนต์น่ัง รถยนต์บรรทุก 
    8) หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จํานวน 3 รายการ คือ (44) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(45) นํ้ามันเช้ือเพลิง (46) เม็ดพลาสติก 
    9) หมวดยารักษาโรค จํานวน 1 รายการ คือ (47) ยารักษาโรค 
    10) หมวดอ่ืน ๆ จํานวน 1 รายการ คือ (48) เครื่องแบบนักเรียน 
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   3.2 หมวดบริการ 1 หมวด  
    หมวดบริการ จํานวน 5 รายการ คือ (49) การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธ์ิ
เพลงเพ่ือการค้า (50) บริการขนส่งสินค้าสําหรับธุรกิจออนไลน์ (51) บริการทางการเกษตร (52) บริการรับชําระเงิน 
ณ จุดบริการ (53) บริการให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า 
 

ต่างประเทศ 
 
14. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วม โครงการ Our Eyes Initiative 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมโครงการ Our Eyes Initiative และมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย 
  2. หากมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ โดยไม่ได้เป็น
สาระสําคัญ และไม่ส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศแก่รัฐบาลไทยในภายหลัง 
ให้กระทรวงกลาโหม (กห.) พิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสม 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กห. รายงานว่า  
  1. การประชุมโครงการ Our Eyes Initiative กําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ถึงวันที่ 26 มกราคม 
2561 ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นผู้แทนรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยในห้วงเวลาดังกล่าวจะมีการรับรองร่าง
แถลงการณ์ร่วมฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในภูมิภาค
ประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และไทย ทั้งน้ี โครงการฯ เป็นความคิดริเริ่มของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่ได้เสนอต่อที่ประชุม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งที่ 11 (11th ASEAN Defence Ministers' Meeting : 11th ADMM) เมื่อวันที่ 23 
ตุลาคม 2560 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพ่ือใช้เป็นกลไกในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข่าวกรอง
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 6 ประเทศ 
  2. ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาการก่อการ
ร้ายในภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิก โดยตระหนักถึงบทบาทสําคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิก โดยการจัดต้ังโครงการ Our Eyes Initiative ซึ่งมีเน้ือหา
สาระสําคัญ ดังน้ี 
   2.1 การแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะจัดต้ังกลไกเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการ
ก่อการร้าย ลัทธินิยมความรุนแรง และลัทธิสุดโต่งที่เป็นอันตรายต่อความม่ันคงและเสถียรภาพภูมิภาค 
   2.2 การเสริมสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และยกระดับ
รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้มีความเหมาะสมเพ่ือให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับการก่อการร้าย ลัทธินิยมความ
รุนแรง และลัทธิสุดโต่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   2.3 การเสริมสร้างความร่วมมือกับบุคคลอ่ืนที่มีความเก่ียวข้องเพ่ือเติมเต็มอุดมการณ์และ
เป้าหมายของแถลงการณ์ร่วมน้ี โดยยึดถือในความเคารพซึ่งกันและกันและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
          
15. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชากับศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาค
อาเซียนว่าด้วยการเป็นเจ้าบ้าน และการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่ศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน และร่าง
แผนงานของศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน ประจําปี ค.ศ. 2017-2018 
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 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชากับศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาค
อาเซียนว่าด้วยการเป็นเจ้าบ้าน และการให้เอกสิทธ์ิและความคุ้มกันแก่ศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน [Agreement 
between the Government of The Kingdom of Cambodia and The ASEAN Regional Mine Action 
Center (ARMAC) on Hosting and Granting Privileges and Immunities to the ARMAC] และแผนงานของ
ศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียนปี ค.ศ. 2017-2018 (ASEAN Regional Mine Action Centre Work Plan 2017-
2018) 
  2. ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร ARMAC หรือผู้แทนของ ARMAC ซึ่งได้รับการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหาร ARMAC เป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ (ตามข้อ 1) 
  สาระสําคัญของร่างความตกลงฯ และร่างแผนงานฯ 
  1. ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชากับ ARMAC ว่าด้วยการเป็นเจ้า
บ้าน และการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่ ARMAC จะกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของ ARMAC และกัมพูชาใน
ฐานะประเทศเจ้าบ้าน ดังน้ี (1) สถานะทางกฎหมายของ ARMAC (2) สถานที่และหน้าที่ความรับผิดชอบของภาคี (3) 
ความรับผิดชอบของ ARMAC (4) การเข้า-ออก การเดินทางผ่านและพักอาศัย (5) การติดต่อสื่อสาร (6) ความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ ARMAC (7) ความละเมิดมิได้ของสถานที่และเอกสาร (8) การยกเว้นภาษีของ ARMAC 
และทรัพย์สินของ ARMAC (9) การใช้งบประมาณอย่างเป็นอิสระ (10) คณะกรรมการบริหาร ผู้อํานวยการบริหาร 
เจ้าหน้าที่ของ ARMAC และผู้เช่ียวชาญ (11) การระงับความคุ้มกัน (12) การเคารพกฎหมายและข้อบังคับของฝ่าย
กัมพูชา (13) การระงับข้อพิพาท (14) การมีผลบังคับใช้และการสิ้นสุดของความตกลง 
  2. ร่างแผนงานของ ARMAC ประจําปี ค.ศ. 2017-2018 ได้กําหนดเป้าหมายการดําเนินกิจกรรม
ของศูนย์ฯ ซึ่งประกอบด้วย การร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิด
และวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงครามผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การฝึกอบรมทักษะที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการ
จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในเร่ืองน้ี ดังน้ี (1) การเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความอันตรายจากวัตถุระเบิด
ที่ตกค้างจากสงครามในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ (2) การอํานวยความสะดวกอย่างเหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการแพทย์และการฟ้ืนฟูสภาพแก่ผู้ประสบภัยจากวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงครามตามที่ได้รับการร้องขอจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับผลกระทบ (3) การช่วยเหลือประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความสนใจในการวิจัยและการ
แลกเปลี่ยนความรู้เก่ียวกับผลกระทบจากวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม รวมถึงการยกร่างข้อเสนอโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคและการระดมทุนตามคําร้องขอเฉพาะและคําร้องขอส่วนบุคคล 
 
16. เรื่อง โครงการพัฒนาทางเลือกเพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ที่ย่ังยืนไทย - เมียนมา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาทางเลือกเพ่ือชีวิตความเป็นอยู่
ที่ย่ังยืนไทย – เมียนมา (โครงการฯ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี  
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  สํานักงาน ป.ป.ส. รายงานว่า 
  1. โครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของไทยและ
เมียนมา ซึ่งมีจุดหมายในการนําแนวทางการพัฒนาทางเลือกตามแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดพ้ืนที่ปลูกพืชเสพติด และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนในพ้ืนที่จังหวัดท่าขี้เหล็กและจังหวัดเมืองสาดของสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา เพ่ือช่วยให้ชาวบ้านไม่ต้องดํารงชีพอย่างผิดกฎหมาย ลดปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมอ่ืน ๆ 
รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยและเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการฯ ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมาย 56 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 13,000 คน ในจังหวัดท่า
ขี้เหล็กและจังหวัดเมืองสาด 
  2. โดยผลการดําเนินโครงการฯ ในห้วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556 – 2560) ได้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิง
ประจักษ์ในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 1) การพัฒนาด้านสาธารณสุข 2) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงทางอาหาร 
ลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ และ 3) การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพของคนในพ้ืนที่ 
  ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร่วมความร่วมมือโครงการฯ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 16 
สิงหาคม ณ จังหวัดชลบุรี ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันที่จะยุติโครงการฯ อย่างเป็นทางการในวันที่ 30 กันยายน 2560 
ซึ่งเร็วกว่ากําหนดเดิม 1 ปี โดยฝ่ายเมียนมาได้เสนอขอให้ฝ่ายไทยพิจารณาสนับสนุนโครงการฯ ในพ้ืนที่ใหม่ของ 
เมียนมา จํานวน 2 พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่หนองตะยา อําเภอพินเลา จังหวัดตองยี รัฐฉานตอนใต้และพ้ืนที่กลุ่มบ้านเมืองโก 
เมืองแฮ และเมืองลิน อําเภอท่าขี้เหล็ก จังหวัดท่าขี้เหล็ก รัฐฉานตะวันออก 
  สํานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของฝ่ายเมียนมา ร่วมกันแล้วเห็น
ว่า การให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาทางเลือกแก่เมียนมาอย่างต่อเน่ืองจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นอย่าง
ย่ิง ไม่เฉพาะประชาชนชาวไทยที่จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากผลกระทบของปัญหายาเสพติด ปัญหาสาธารณสุข 
และอาชญากรรมอ่ืน ๆ โดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่จะลดน้อยลง แต่รวมถึงผลเชิงบวกต่อความร่วมมือในการสร้าง
ความมั่นคงระหว่างประเทศ และยังเป็นการเสริมสร้างบทบาทนําของประเทศด้านความเช่ียวชาญและเงินทุน
สนับสนุนด้านการพัฒนาที่ย่ังยืนในระดับภูมิภาคอีกด้วย นอกจากการดําเนินการเชิงรุกแล้ว สํานักงาน ป.ป.ส. และ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้น้อมนําแนวพระดําริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงห่วงใยพ้ืนที่บ้าน
ห้วยส้าน ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเคยเป็นพ้ืนที่ภายใต้กลุ่มอิทธิพลยาเสพติดอย่างยาวนาน 
จึงได้ประทานคําแนะนําให้รัฐบาลเร่งนําการพัฒนาทางเลือกเข้าไปดําเนินการในพ้ืนที่ควบคู่ไปกับการปราบปรามใน
เชิงกระบวนการยุติธรรมให้เกิดความย่ังยืนในการแก้ไขและพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวต่อไป ดังน้ัน ป.ป.ส. ร่วมกับมูลนิธิแม่
ฟ้าหลวงฯ จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาทางเลือก จํานวน 2 โครงการ โดยเสนอขอความเห็นชอบผ่านคณะกรรมการ
พิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 2 เพื่อ
ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากงบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทางเลือกใน
ประเทศเพื่อนบ้าน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สําหรับโครงการฯ จํานวน 29,736,000 บาท (เน่ืองจาก
โครงการฯ ได้สิ้นสุดลงก่อนกําหนดเป็นเวลา 1 ปี) โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยแต่ละโครงการมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
  1. โครงการฯ ในพื้นที่หนองตะยา อําเภอพินเลา จังหวัดตองยี รัฐฉานตอนใต้ และพื้นที่ทางตอน
เหนือของท่าขี้เหล็ก  
   (1) เพ่ือสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจกัน และส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี  
   (2) เพ่ือลดปัญหายาเสพติด อาชญากรรม แรงงานเถื่อน ผู้อพยพผิดกฎหมาย 
และเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา อย่างมีประสิทธิผล  
   (3) เพ่ือสนับสนุนการทํางานโครงการของรัฐบาลเมียนมา โดยการถ่ายทอด 
องค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาในพ้ืนที่เป้าหมาย  
   (4) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเป้าหมาย สร้างความมั่งคงทางอาหาร และ  
ลดปัญหาความยากจน ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
   (5) เพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างมีบูรณาการและรอบด้าน เน้นการ 
มีส่วนร่วมยึดคนเป็นศูนย์กลาง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่อ่ืนได้ต่อไป  
   (6) เพ่ือเสริมบทบาทของไทยในฐานะผู้นําด้านความเช่ียวชาญและเงินทุนสนับสนุนการ
พัฒนาทางเลือกที่ย่ังยืนในระดับภูมิภาค 
  2. โครงการร้อยใจรักษ์ ตามแนวพระดําริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  
ซึ่งสํานักงาน ป.ป.ส. โดยความร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้จัดทําโครงการดังกล่าว  
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   (1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายตามศาสตร์
พระราชาด้วยการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ เน้นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือนอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีลําดับการพัฒนาให้มีความ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   (2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ให้มีทักษะ องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการดํารงชีวิต และสามารถเข้าถึงและบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสทธิภาพ 
   (3) เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชนเป้าหมายต่อปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 
อ่ืน ๆ  
   (4) เพ่ือสร้างความเช่ือมั่น ศรัทธาและไว้วางใจของชุมชนเป้าหมายต่อโครงการอันจะ
นําไปสู่ความร่วมมือในโครงการพัฒนาระยะต่อไป 
 
17. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างปฎิญญาเดลี สําหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดียในโอกาส
ครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย (Delhi Declaration of the ASEAN-India 
Commemorative Summit to Mark The 25th  Anniversary of the ASEAN-India Dialogue 
Relations) 
          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเดลีสําหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ใน
โอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ กรุงนิวเดลี 
สาธารณรัฐอินเดีย ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต. ) เสนอ ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างปฏิญญา ฯ ใน
ส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีก และหลังจากน้ันให้รายงานผลเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
          สาระสําคัญของเร่ือง 
           กต. รายงานว่า 
          1. การประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย 
(ASEAN-India Commemorative Summit) เป็นข้อริเริ่มของฝ่ายอินเดียโดยเดิมต้องจัดในปี 2560  ซึ่งเป็นปี
ครบรอบ 25 ปีของความสัมพันธ์ แต่อินเดียเจรจาขอจัดในเดือนมกราคม 2561 เพ่ือใช้โอกาสจากการฉลองวัน
สถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ 69 ในวันที่ 26 มกราคม 2561 และแม้ว่าอาเซียนมีนโยบายจะให้จัดการประชุมสุด
ยอดสมัยพิเศษในภูมิภาคอาเซียน แต่เน่ืองจากอินเดียเป็นประเทศคู่เจรจาที่เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สําคัญจึงตกลงให้
จัดที่อินเดีย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตอบรับเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวและงานวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ 69 
ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย และเอกสารปฏิญาเดลีจะเป็นเอกสาร
ผลลัพธ์ของการประชุมดังกล่าว 
          2. ร่างปฏิญญาเดลี ฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันในการเสริมสร้างความสัมพันธ์
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของอาเซียนและอินเดียเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันในทุกมิติของด้านการเมือง ความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรมและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา ตามแนวทางของแผนปฏิบัติการเพ่ือความเป็นหุ้นส่วน
อาเซียน-อินเดีย เพ่ือสันติภาพ ความก้าวหน้า และความม่ังคั่งร่วมกัน (ค.ศ. 2016-2020) รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและความร่วมมือระดับสูงของความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย และกลไกที่อาเซียนมีบทบาทนํา ซึ่งรวมถึง
กระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน เพ่ือนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 ด้วย นอกจากน้ี 
อินเดียยังมุ่งหวังให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันสําหรับการก่อต้ังศูนย์อาเซียน-อินเดีย ซึ่งจะเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของความสัมพันธ์อาเซียนและอินเดียในฐานะประเทศคู่เจรจาต่อไป 
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แต่งต้ัง 

 
18. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐกัวเตมาลาเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ
กัวเตมาลาประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐกัวเตมาลามีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นางอังเฮลา 
มาริอา เด โลวร์เดส ชาเวซ บิเอตติ (Mrs. Ángela Maria de Lourdes Chávez Bietti) ให้ดํารงตําแหน่ง
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจําประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สืบแทน นายไบรอน เรเน เอสโกเบโด เมเนนเดซ (Mr. Byron René Escobedo 
Menéndez) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงพาณิชย์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 5 ราย ดังน้ี  
  1. นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศ  
   2. นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
  3. นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  4. นายสมศักด์ิ เกียรติชัยลักษณ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  5. นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่
ว่าง  
 
20. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพงศธร สัจจชลพันธ์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งต้ัง นายพงศธร  
สัจจชลพันธ์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ัง 
และมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรม  
 
21. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ัง
กรรมการในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จํานวน 5 คน แทนกรรมการเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระ
สามปี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ดังน้ี  
   1. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ)  
   2. นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ)  
   3. นายอภิสิทธ์ิ ไล่สัตรูไกล  
  4. นายอวยชัย คูหากาญจน์  
  5. นายพีรพันธ์ คอทอง (ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดําเนินการแต่งต้ัง
กรรมการในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดังกล่าวในครั้งต่อไป ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ตามมติ
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คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดําเนินการแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย  
 
 
 
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จํานวน 5 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิม
ที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ดังน้ี  
   1. นายกําจร ตติยกวี 2. นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ)  
3. นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 4. นายอภิสิทธ์ิ ไล่สัตรูไกล  
5. นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
จํานวน 2 ราย ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอ ดังน้ี  
  1. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
   2. นายกอบศักด์ิ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
  โดยให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เรื่อง การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เรื่อง การแต่งต้ัง
ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษา
ราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในกรณีที่ไม่มีผู้ ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ตามลําดับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังน้ี 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ัง นายพลัฏฐ์ ศิริกุล
พิสุทธิ์ เป็นข้าราชการการเมือง ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 
2561 เป็นต้นไป  
 
26. เรื่อง ขอรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายจิตติ สุวรรณิก 
เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง (นักบริหารการทูตระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ และ
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แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เน่ืองจาก
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ประกอบกับเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปราชการแผ่นดิน
ตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ตามข้อ 1 วรรคสาม ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 ซึ่งเป็นกรณีโอนย้ายข้าราชการโดยไม่มีความผิดและไม่อยู่ระหว่าง 
การตรวจสอบใด ๆ โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว  
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