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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561                                               1 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุม  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านต่างประเทศ 
วาระที่ 13 เรือ่ง กรอบการเจรจาความตกลงทีเ่ก่ียวข้องกับการกํากับดูแลความปลอดภัย 

อาหารของอาเซียน  
สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  

เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบกรอบการเจรจาความตกลงที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูและความปลอดภัยอาหาร
ของอาเซียน 
  2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมาย
พิจารณาใช้ดุลยพินิจตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมในเร่ืองที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป 

 สาระสําคัญของเรื่อง  
 กษ. รายงานว่า 

  กรอบการเจรจาฯ ดังกล่าว จะนํามาใช้ในการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจ Task Force on 
development of legal instruments for ASEAN Food Safety Regulatory Framework (TF AFSRF) 
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเอกสารนโยบาย
ด้านความปลอดภัยอาหารของอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 และเอกสารกรอบการกํากับดูแลด้านความปลอดภัย
อาหารของอาเซียน ในปี พ.ศ. 2559 ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจําเป็นต้องจัดทําเครื่องมือทางกฎหมายในการกํากับ
ดูแลความปลอดภัยอาหารของอาเซียนให้มีขอบเขตครอบคลุมการกําหนดหลักการ ข้อกําหนด กระบวนการ 
และกลไกการประสานงานของอาเซียนและของประเทศสมาชิก รวมถึงการพัฒนาพิธีสานของภูมิภาค 
  ทั้งน้ี กรอบการเจรจาฯ มีขอบเขตและสาระสําคัญ คือ (1) กําหนดมาตรฐานและกฎระเบียบ
สําหรับสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความปลอดภัยในระดับสากล (2) กําหนดขอบข่ายและเง่ือนไขในการ
ยอมรับผลการตรวจสอบรับรองและมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (3) พัฒนาพิธีสารของภูมิภาคสําหรับ
ใช้ในการควบคุมและดําเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยอาหารของอาเซียน (4) พัฒนากลไก
การประสานงานของอาเซียนและของประเทศสมาชิกเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านความปลอดภัยอาหาร
ของอาเซียนและลดความแตกต่างระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และ (5) สนับสนุนการปฏิบัติตาม 
ความตกลงฯ เช่น การระงับข้อพิพาทท่ีอาจเกิดขึ้น ความโปร่งใส การเพ่ิมบทบาทของอาเซียนและของประเทศ
สมาชิกอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ การมีผลใช้บังคับและการแก้ไขความตกลง รวมทั้งประเด็นอ่ืนที่เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศ  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ทั้งน้ี... 

 





วาระ
เร่ืองที่

ต่างประเทศ 13 กรอบการเจรจาความตกลงท่ีเก่ียวข้องกับการกํากับดูแลความปลอดภัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อาหารของอาเซียน

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 17 เมษายน 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                             วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561             
 
  วันน้ี (17 เมษายน 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วย
โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
   
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการเพ่ือสนับสนุนการควบรวมธนาคาร 
    พาณิชย์ไทย) 
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเคร่ืองสําอาง พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ. ....  
  6.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  7.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
    รวม 6 ฉบับ  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  8.  เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าใน  
    กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ลําลูกกา คลองสอง)  
  9.  เรื่อง   โครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรม 
    โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  (ม.ท.ศ.)  
  10.  เรื่อง   แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial 
    Technology : FinTech)  
 

ต่างประเทศ 
 
  11.  เรื่อง  การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับ 
    สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
  12.  เรื่อง  การลงนามร่างความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฮังการีเก่ียวกับการ 
    ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฮังการีโดยร่วมมือกับ
    วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท 
 

ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันท่ี 17 เมษายน 2561 
ด้วยการสแกน QR Code 
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  13.   เรื่อง   กรอบการเจรจาความตกลงที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแลความปลอดภัยอาหารของ
    อาเซียน  
  14.  เรื่อง  บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับ 
    กระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐคิวบาว่าด้วยความร่วมมือในสาขาสาธารณสุข
    และการวิจัยทางการแพทย์ 
  15.  เรื่อง  ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการคมนาคม
    ขนส่งทางนํ้าภายในประเทศ 

 
แต่งต้ัง 

 
  16.  เรื่อง  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงโฆษกสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
    แห่งชาติ  
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
  18.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (ตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี)  
  19.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  20.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
    (กระทรวงการคลัง)  
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง) 
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการ (เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
    แห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)  
 

************** 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
   
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบนัพระบรมราชชนก พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข 
(สธ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป   
  2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  
  3. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. และข้อสังเกตของสํานักงาน ก.พ.ร. ไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว แบ่งออกเป็น 6 หมวด และบทเฉพาะกาลรวมทั้งสิ้น 68 มาตรา  
สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี  

1. กําหนดให้สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางของรัฐที่จัดการศึกษา 
ระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ในด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และ 
สหเวชศาสตร์ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อยู่ในสังกัด สธ. โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของ สธ. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ           
ทําการสอน ทําการวิจัย ทําการฝึกอบรม และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านสาธารณสุขเป็นสําคัญ  
  2. กําหนดให้วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุข        
สิรินธร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีทุกแห่ง วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกล้าจันทบุรี วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
กาญจนาภิเษก ที่ได้จัดต้ังขึ้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนราชการของสถาบัน  
  3. กําหนดให้สถาบันแบ่งส่วนงานออกเป็น (1) สํานักงานอธิการบดี (2) คณะ และ (3) สํานัก               
และให้สถาบันมีอํานาจให้ความร่วมมือกับสถาบันศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยรับสถานศึกษาช้ันสูงหรือ
สถาบันอ่ืนเข้าสมทบในสถาบัน หรือจัดการศึกษาหรือดําเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ หรือขององค์การระหว่างประเทศได้  
  4. กําหนดให้รายได้และผลประโยชน์ของสถาบัน รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบ้ียปรับ
ที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบ้ียปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือสัญญาจ้างทําของที่
ดําเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
  5. กําหนดให้เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบันต้องจัดการตามเง่ือนไขที่ผู้อุทิศกําหนดไว้และ
ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน  
  6. กําหนดให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วยนายกสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบัน กรรมการ            
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง และกรรมการสภาสถาบัน และให้สภาสถาบันมีอํานาจ
หน้าที่ตามท่ีกําหนด  
  7. กําหนดให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วย ประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ มีอํานาจ
หน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของสถาบันต่อสภาสถาบัน กําหนดคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาการของสถาบัน เป็นต้น  



 

 

 

4 

  8. กําหนดให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน กําหนด
วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม โดยให้อธิการบดีมีอํานาจและหน้าที่ตามท่ี
กําหนด  
  9. กําหนดให้สถาบันจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบัน  
  10. กําหนดให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้าง อัตรากําลัง งบประมาณ และรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เ ว้นแต่วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข  และแก้วกัลยาสิกขาลัย ไปเป็นของ                 
สถาบันพระบรมราชชนกตามพระราชบัญญัติน้ี ตามรายการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ   
  3. ให้กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตของสํานักงบประมาณและฝ่ายกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยาม คําว่า “พนักงาน” และเพ่ิมบทนิยามคําว่า “กองทุน”และ “สถานศึกษา” 
เพ่ือให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น  
  2. แก้ไขเพ่ิมเติมพ้ืนที่ในการต้ังสํานักงานใหญ่ของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
  3. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นประธาน โดยมีอํานาจหน้าที่เพ่ิมเติมในการกําหนดจํานวนและรูปแบบของสลากกินแบ่งรัฐบาล วาระการดํารง
ตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง  
  4. แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและผู้รักษาการใน
ตําแหน่งผู้อํานวยการเก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง เลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างเพ่ือลดภารกิจของคณะกรรมการ
สลากกินแบ่งรัฐบาล  
  5. แก้ไขเพ่ิมเติมการจัดสรรเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และการจัดการเงิน
ดังกล่าวรวมท้ังดอกผลท่ีเกิดขึ้น  
  6. แก้ไขเพ่ิมเติมการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร การบัญชีของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ 
การประกาศหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจําหน่ายเอง  
  7. กําหนดให้มีการจัดต้ังกองทุนบริหารสลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ือพัฒนาสังคม  
  8. แก้ไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษสําหรับความผิดในกรณีการเสนอขาย หรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
เกินราคาที่กําหนดในสลากกินแบ่ง และกําหนดเพ่ิมเติมความผิดในกรณีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา 
และการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลซึ่งมีอายุตํ่ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์  
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3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)              
พ.ศ. .... (มาตรการเพื่อสนับสนุนการควบรวมธนาคารพาณิชย์ไทย) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการเพ่ือสนับสนุนการควบรวมธนาคารพาณิชย์ไทย) ตามที่กระทรวงการคลัง 
(กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  2. ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการให้มี               
การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพย์หรืออาคารชุดตามประมวล
กฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเครื่องจักรตามกฎหมายว่าด้วยเคร่ืองจักรในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
การควบรวมธนาคารพาณิชย์ไทย ตามท่ี กค. เสนอต่อไปด้วย  
  3. ให้ กค. รับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารพาณิชย์สําหรับผลประโยชน์ที่ได้จากการ 
ที่ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน  
  2. กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ 
สําหรับเงินได้พึงประเมิน รายรับ หรือการกระทําตราสารที่เกิดขึ้นหรือเน่ืองมาจากการที่ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว        
ควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน  
  3. กําหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ 
สําหรับมูลค่าของฐานภาษี รายรับ หรือการกระทําตราสารที่เกิดขึ้นหรือเน่ืองมาจากการท่ีธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว
โอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน  
  4. กําหนดให้ยกเว้นภาษีสําหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายเพ่ือการลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลง
หรือทําให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินอันเน่ืองมาจากการควบเข้ากันหรือการรับโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน แต่ไม่ใช่เป็น 
การซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ให้แก่  
   4.1 ธนาคารพาณิชย์ไทยที่เกิดจากการควบรวมแล้วมีสินทรัพย์รวมเกินกว่า 4 ล้านล้านบาท 
สามารถหักรายจ่ายจากการควบรวมเป็นจํานวน 2 เท่า (ร้อยละ 100 ของรายจ่ายตามจํานวนที่จ่ายจริง)  
   4.2 ธนาคารพาณิชย์ไทยที่เกิดจากการควบรวมแล้วมีสินทรัพย์รวมเกินกว่า 3 ล้านล้านบาท 
แต่ไม่เกิน 4 ล้านล้านบาท สามารถหักรายจ่ายจากการควบรวมเป็นจํานวน 1.75 เท่า (ร้อยละ 75 ของรายจ่าย            
ตามจํานวนที่จ่ายจริง)  
   4.3 ธนาคารพาณิชย์ไทยที่เกิดจากการควบรวมแล้วมีสินทรัพย์รวมเกินกว่า 2 ล้านล้านบาท 
แต่ไม่เกิน 3 ล้านล้านบาท สามารถหักรายจ่ายจากการควบรวมเป็นจํานวน 1.5 เท่า (ร้อยละ 50 ของรายจ่ายตาม
จํานวนที่จ่ายจริง)   
   4.4 ธนาคารพาณิชย์ไทยที่เกิดจากการควบรวมแล้วมีสินทรัพย์รวมเกินกว่า 1 ล้านล้านบาท 
แต่ไม่เกิน 2 ล้านล้านบาท สามารถหักรายจ่ายจากการควบรวมเป็นจํานวน 1.25 เท่า (ร้อยละ 25 ของรายจ่าย            
ตามจํานวนที่จ่ายจริง)   
ทั้งนี้ รายจ่ายที่สามารถนําไปหักรายจ่ายได้จะต้องเป็นรายจ่ายตามที่กําหนด และเป็นรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตาม
ความข้างต้นต้องจ่ายไปต้ังแต่วันที่ควบเข้ากันหรือรับโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด  
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4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสําอาง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเคร่ืองสําอาง            
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา               
แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สธ. เสนอว่า  
  1. เน่ืองจากมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 กําหนดนิยาม “เครื่องสําอาง” 
หมายความว่า (1) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทําด้วยวิธีอ่ืนใดกับส่วน
ภายนอกของร่างกายมนุษย์ และให้หมายความถึงการใช้กับฟันและเย่ือบุในช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ             
ความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏหรือระงับกลิ่นกาย หรือปกป้องดูแลส่วนต่าง ๆ น้ัน                
ให้อยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทั้งเคร่ืองประทินต่าง ๆ สําหรับผิวด้วย แต่ไม่รวมถึงเคร่ืองประดับ และเคร่ืองแต่งตัว 
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย (2) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอางโดยเฉพาะ               
หรือ (3) วัตถุอ่ืนที่กําหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเคร่ืองสําอาง  
  2. ปัจจุบันมีผ้าอนามัย 2 ชนิด คือ ผ้าอนามัยใช้ภายนอกและชนิดสอด ซึ่งผ้าอนามัยชนิดใช้
ภายนอกถูกจัดเป็นเคร่ืองสําอาง เพราะมีวัตถุประสงค์การใช้เพ่ือความสะอาดและใช้ภายนอกร่างกาย ส่วนผ้าอนามัย
ชนิดสอดมีวัตถุประสงค์ในการใช้เพ่ือความสะอาด โดยต้องสอดเข้าไปในช่องเปิดของร่างกายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจมี
ความเสี่ยงในการติดเช้ือ แต่ปรากฏว่าผ้าอนามัยชนิดสอด ไม่เข้าข่ายเป็นเคร่ืองสําอางตามบทนิยามมาตรา 4 (1)         
แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558  
  3. ดัง น้ัน เ พ่ือประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขอนามัย และ                 
ความปลอดภัยของผู้ใช้ สมควรกําหนดให้ผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเคร่ืองสําอางตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง               
พ.ศ. 2558 จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงกําหนดผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเคร่ืองสําอาง พ.ศ. .... ขึ้น โดย สธ. ได้จัดให้มี             
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว  
  4. ในคราวประชุมคณะกรรมการเคร่ืองสําอางเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบ                 
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดบทนิยามคําว่า “ผ้าอนามัยชนิดสอด” หมายความว่า ผ้าอนามัยที่ใช้สอดใส่เข้าใน              
ช่องคลอด เพ่ือดูดซับเลือดประจําเดือน (ระดู)  
  2. กําหนดให้ผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเคร่ืองสําอาง 
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงสถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
สถานที่ใช้ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา                
แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดบทนิยามคําว่า “ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” “สถานที่ใช้” “ถังก๊าซหุงต้ม” “ถังเก็บและ             
จ่ายก๊าซ” “กําแพงกันไฟ” และ “บริเวณอันตราย”  
  2. กําหนดให้การคิดปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวในถังก๊าซหุงต้มให้คิดคํานวณปริมาณ 1 ลิตร 
เท่ากับ 0.5 กิโลกรัม   
  3. กําหนดลักษณะของถังก๊าซหุงต้ม การออกแบบ การผลิตหรือสร้างและการทดสอบและตรวจสอบ
ถังเก็บและจ่ายก๊าซ  
  4. กําหนดสถานที่ใช้ ลักษณะที่สอง แผนผังและรูปแบบ การเก็บถังก๊าซหุงต้ม การวางระบบท่อ    
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ในสถานที่ใช้ รวมถึงการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
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  5. กําหนดสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซหุงต้ม การเก็บถังก๊าซหุง
ต้ม แผนผังและรูปแบบ การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ในสถานท่ีใช้ การต้ังกลุ่มถังก๊าซหุงต้ม 
รวมถึงการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
  6. กําหนดวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงต้องจัดให้มีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงใน          
การประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ 
 
6.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ี                 
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหน่ึงรวมกับ               
ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ตรวจพิจารณาแล้ว แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. เพ่ิมบทนิยามคําว่า “กระบวนการพิจารณาอนุญาต” ให้สอดคล้องกับคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา                 
ความสงบแห่งชาติดังกล่าว 
  2. แก้ไขเพ่ิมเติมอายุของใบรับจดแจ้ง จากหน่ึงปีเป็นสองปีนับแต่วันที่ปรากฏในใบรับจดแจ้ง 
  3. กําหนดกระบวนการพิจารณาอนุญาตเคร่ืองมือแพทย์ ดังน้ี 
   3.1 กําหนดให้มีผู้เช่ียวชาญ องค์กรผู้เช่ียวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ทําหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถาน
ประกอบการ หรือการตรวจสอบ เพ่ือให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตเคร่ืองมือแพทย์เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นทั้งในกระบวนการพิจารณาอนุญาตของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งน้ี บุคคล 
หน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าว ต้องได้รับการขึ้นบัญชีจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
   3.2 กําหนดให้ระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ต้องไม่เกิน
กําหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชน รวมท้ังการแจ้งต่อผู้ย่ืนคําขอต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุญาตเคร่ืองมือแพทย์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  4. กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ มีอํานาจ
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการได้มาซึ่งผู้เช่ียวชาญ องค์กรผู้เช่ียวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กําหนดค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เช่ียวชาญ องค์กรผู้เช่ียวชาญ 
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกําหนดค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ย่ืนคําขอ
ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตเคร่ืองมือแพทย์ 
  5. กําหนดให้ค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บ ให้เป็นเงินของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทํากิจการในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ีได้จัดเก็บ
แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินดังกล่าวไว้ ได้แก่ เพ่ือ
เป็นค่าตอบแทนบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานตามมาตรา 33/1 เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามแผนงานหรือ
โครงการที่เป็นประโยชน์สาธารณะเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านเคร่ืองมือแพทย์ เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ เพ่ือพัฒนาระบบงานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการพิจารณาอนุญาตเคร่ืองมือแพทย์ และ             
เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการพิจารณาอนุญาตเคร่ืองมือแพทย์ 
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7.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวม 6 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม รวม 6 ฉบับ ดังน้ี  

1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 
2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 
3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 
4. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม  

พ.ศ. .... 
5. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 
6. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 

ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าว รวม 6 ฉบับ  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง เป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556  ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม               
พ.ศ . 2545 ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี                
กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ. 2556 ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)                 
พ.ศ. 2556  ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสํานักงานกิจการยุติธรรม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงาน
กิจการยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  และปรับปรุงการแบ่งส่วน
ราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม                
พ.ศ. 2558 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
8. เรื่อง ขออนุมัติจัดทําโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(ลําลูกกา คลองสอง)  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขออนุมัติจัดทําโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ลําลูกกา คลองสอง) ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(พม.) เสนอ  แล้วมีมติดังน้ี  

1. อนุมัติการจัดทําโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล (ลําลูกกา คลองสอง) จํานวน 820 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 903.376 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้
ภายในประเทศ 814.564 ล้านบาท เงินรายได้ 88.812 ล้านบาท โดยให้การเคหะแห่งชาติสามารถดําเนินโครงการได้
เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว  

2. มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาและเป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้ จํานวน 814.564  
ล้านบาท ทั้งน้ี ให้การเคหะแห่งชาติทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง 

3. ให้การเคหะแห่งชาติดําเนินการดังต่อไปน้ี  
3.1 ในการกําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ซื้อให้นําฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตาม 

โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังที่เป็นปัจจุบันมาพิจารณาประกอบการดําเนินการ 
โดยให้ความสําคัญกับผู้มีรายได้น้อยตามโครงการดังกล่าวเป็นลําดับแรก  
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3.2 ในการดําเนินโครงการ ให้คํานึงถึงความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง 
และเหมาะสม  เช่น  สภาพ ขนาด  และรูปแบบที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อม และเส้นทางการคมนาคม รวมทั้ง              
ความคุ้มค่าในการดําเนินการและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน  

3.3 ให้กําหนดหลักเกณฑ์การซื้อ การบริหารโครงการและการทําสัญญาซื้อขายให้รอบคอบ 
เพ่ือให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้อย่างแท้จริงและป้องกันการขายสิทธ์ิต่อหรือการเก็งกําไรของ             
ผู้ที่ต้องการแสวงผลประโยชน์ 

3.4 ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของสํานักงบประมาณ  
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  พม. รายงานว่า  

1. ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการเสริมสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ําสร้างโอกาสในการ 
เข้าถึงสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัย โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้ พม. เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไข
ปัญหาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568)  และ
ได้เห็นชอบแผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ กคช. ปี 2558-2560 ซึ่งโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยตาม            
แนวเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ กคช. เป็นโครงการภายใต้แผนทั้ง 2 แผนดังกล่าวข้างต้น  

2. กคช.  ได้จัดทําโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  (ลําลูกกา คลองสอง) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ
แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี   

1) เพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับผู้มี 
รายได้น้อยและผู้มีรายได้ปานกลาง ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยใกล้เส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  ในระดับราคา            
ที่กลุ่มเป้าหมายรับภาระได้ 

2) เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  
ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัย และเสริมสร้างความเสมอภาคและโอกาสในการได้รับบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน
จากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน  

3) เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการฟ้ืนฟูภาคธุรกิจการก่อสร้าง ตามกรอบยุทธศาสตร์                    
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน 
 
9. เรื่อง  โครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร  (ม.ท.ศ.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขอความร่วมมือหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดดําเนินกิจกรรม
เพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)  เพ่ือร่วมสมทบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาภายใต้
มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  (ม.ท.ศ.) ตามท่ีสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค .) เสนอ และมอบให้ สลค . ดําเนินการและประสานงานกับกระทรวงการคลัง (กค .)                 
กระทรวงคมนาคม  (คค . )  กระทรวงพลังงาน  (พน . )   กระทรวงดิจิทัล เ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม  (ดศ . ) 
กระทรวงมหาดไทย (มท . ) และหน่วยงานอ่ืนที่ เ ก่ียวข้อง รวมทั้งนําความกราบบังคมทูลขอพระราชทาน                 
พระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีและคณะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 
 
 
 
 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
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1. โครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร  เป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชดําริให้
ดําเนินการขึ้นเมื่อปี 2552 เมื่อครั้งยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วย
พระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยท่ีมีฐานะยากจย  ยากลําบาก แต่ประพฤติดี มี
ความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมั่นคง  ต่อเน่ืองในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคนอันเป็นการลงทุนเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพแก่เยาวชนไทย ต่อมาในปี 2553 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  มี
พระราชดําริให้จัดต้ังมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้น 
ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ และทรงให้นําโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้การดําเนินงานของมูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ม.พ.พ.) เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองและย่ังยืนต่อไป 
โดยท่ีการดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ มีกลไกคณะกรรมการมูลนิธิฯ กํากับดูแลอํานวยการระดับนโยบายและ
คณะกรรมการบริหารจัดการทุนพระราชทานกํากับการบริหารดําเนินงานโครงการ  มีคณะอนุกรรมการช่วยขับเคลื่อน
ประสานความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งกลไกคณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัด  

2. การดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2552-2560 ส่งผลให้มีนักเรียนที่ 
เรียนดี ประพฤติดี  แต่มีฐานะยากจน ยากลําบากได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมั่นคงต่อเน่ืองด้วยการได้รับทุน
พระราชทานไปแล้วรวม 9 รุ่น โดยในปี 2561 มีนักเรียนทุนยังคงสถานะความเป็นนักเรียนทุนฯ รวมทั้งสิ้น 1,059 
ราย ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 474 ราย ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จํานวน 585 ราย รวม
เงินทุนที่ได้จัดสรรไปแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น จํานวน 318,336,524 บาท และนับต้ังแต่ปี 2558 เป็นต้นมา มีนักเรียนอยู่ใน
ระบบครบทุกระดับต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรี  โดยมีการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน
คงที่นับจากปีดังกล่าว ประมาณ 70 ล้านบาทต่อปี  

3. การดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาฯ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ 
เก่ียวข้องได้ร่วมกันดําเนินการตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง อาทิ  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มท. สศช. สลค. และ มพพ. ซึ่งครอบคลุมต้ังแต่กระบวนการคัดเลือก 
คัดสรรนักเรียนทุนในแต่ละรุ่น / ปี การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนด้านการศึกษา การเรียนรู้ ทักษะ และสมรรถะ
ด้านต่าง ๆ รวมถึงการเสริมสร้างความมีจิตอาสา และการสํานึกในสถาบันทางสังคมที่สําคัญของชาติผ่านโครงการและ
กิจกรรมอย่างหลากหลาย  

4. การขอความร่วมมือหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR)   
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา สลค. ได้ประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมสมทบทุนการศึกษา
ในโครงการทุนการศึกษาฯ โดยมีหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจร่วมสมทบทุนในปี 2557-2560 รวมเป็นเงิน 264.130 
ล้านบาท 
 
10. เรื่อง  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : 
FinTech)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน 
(Financial Technology : FinTech)  ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กค. รายงานว่า อุตสาหกรรม FinTech มีความสําคัญต่อการให้บริการทางการเงินและจะส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  ในวงกว้าง ซึ่งประเทศต่าง ๆ ได้มีการส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech  อย่างจริงจัง เช่น 
สิงคโปร์ มาเลเซีย และไต้หวัน   เป็นต้น หากประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรม FinTech ที่ชัดเจน 
รวมท้ังมีการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเพียงพอ จะทําให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
FinTech ในวงกว้าง จึงเห็นสมควรให้มีแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech ดังน้ี  
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1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพ่ือให้ผู้ให้บริการและ 
ผู้ใช้บริการทางการเงินสามารถทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  โดย กค. อยู่รหว่างผลักดัน
โครงการดังต่อไปน้ี  
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
แห่งชาติ (National e-Payment) ที่ส่งเสริมการบูรณาการระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในระบบภาครัฐ
และภาคเอกชน  ซึ่งหน่ึงในโครงการภายใต้แผนดังกล่าว คือ  การพัฒนาระบบโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay)  โดย
ต้ังแต่เริ่มโครงการเมื่อเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 มีการโอนเงินผ่านระบบดังกล่าวสูงถึง 390,000 ล้านบาท  
และในปัจจุบัน กค. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องอยู่ระหว่างการต่อยอดระบบเรียกเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Request 
to Pay)  เพ่ือให้การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นอีกด้วย  

1.2 โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital  
Identification Platform) กค. ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพปลอดภัย และสะดวกต่อการใช้งาน ทั้งน้ี ยังสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลในการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุริจ (Ease of Doing Business) อีกด้วย  

2. ผลักดันหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ให้และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เก่ียวข้องกับ  
FinTech  กค. ควรมีการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ รวมท้ังสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized  Financial 
Institutions : SFIs) เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เก่ียวข้อง
กับ  FinTech  มากขึ้น เช่น การรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์  การบูรณาการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์  
การจ่ายสวัสดิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  การเพ่ิมช่องทางในการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ SFIs เป็นต้น  
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech อีกทางหน่ึง 

3. จัดต้ังสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน (Institute for Financial Innovation  
and Technology : InFinIT) โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม FinTech (FinTech Ecosystem) ในประเทศไทย (2) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ FinTech 
ได้พบปะและเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินของตนแก่ผู้ที่สนใจลงทุนหรือผู้ที่ต้องการนํานวัตกรรมไปใช้  (3) 
เพ่ือผลักดันให้มีการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการทางการเงินในประเทศไทยในทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึง
การส่งเสริมการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่เก่ียวข้องกับ FinTech ของ SFIs  
(4) เพ่ือร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน FinTech และฝึกฝนทักษะที่จําเป็นให้แก่
นักเรียนและนักศึกษา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม FinTech หรือเป็นผู้ประกอบการในอนาคต (Talent 
Pipeline) เพ่ือส่งเสริม FinTech Ecosystem ในระยะยาว (5) เพ่ือบูรณาการการพัฒนาและการส่งเสริม FinTech 
ระหว่างหน่วยงานกํากับดูแล ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธ.ป.ท.)  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(สํานักงาน คปภ.) รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
 

ต่างประเทศ 
 
11. เรื่อง การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 

1.  เห็นชอบรับรองการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United 

Nations Security Council: UNSC) ที่ 2399 (ค.ศ. 2018) เก่ียวกับสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
  2.  กรณีที่ UNSC ได้ออกข้อมติเพ่ือคงไว้ซึ่งมาตรการลงโทษกรณีสาธารณรัฐแอฟริกากลางเป็น 
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ประจําทุกปี และเน้ือหาของข้อมติใหม่มิได้เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของมาตรการลงโทษท่ีมีอยู่เดิม ให้ กต. 
ดําเนินการไปได้โดยไมต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และหากกรณีที่ UNSC จะรับรองข้อมติเพ่ือเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญหรือยกเลิกมาตรการลงโทษกรณีสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ให้ กต. เสนอเร่ืองที่มีการเปล่ียนแปลง
สาระสําคัญหรือยกเลิกมาตรการลงโทษดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

  3.   มอบหมายให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการคลัง (กค.) 
กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(สมช.) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) สํานักงานคณะกรรมกฤษฎีกา (สคก.) สํานักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) และสํานักข่าวกรอง
แห่งชาติ (สขช.) ถือปฏิบัติ และปรับปรุงฐานข้อมูลเก่ียวกับมาตรการลงโทษ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง โดยเฉพาะ
รายช่ือบุคคลและองค์กรที่ต้องถูกมาตรการลงโทษ (ห้ามเดินทางและอายัดทรัพย์สิน) ให้ทันสมัยตามข้อมูลเว็บไซต์
ของสหประชาชาติ (United Nstions: UN) (https://www.un.org/sc/suboug/en/sanctions/2127/) รวมทั้งแจ้ง
ผลการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องให้ กต.ทราบ เพ่ือประโยชน์ในการรายงานต่อ UN ต่อไป ทั้งน้ี UN จะปรับปรุง
รายช่ือบุคคล องค์กร และเรือที่ถูกมาตรการลงโทษภายใต้หัวข้อ “Sanctions List Materials” เป็นระยะ 
            สาระสําคัญของเร่ือง 
               กต. รายงานว่า 

  1. UNSC   ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จึงได้มีข้อมติที่ 2127 (ค.ศ. 2013) เมื่อวันที่ 5 

ธันวาคม 2556 ข้อมติฯ ที่ 2134 (ค.ศ. 2014) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ข้อมติฯ ที่ 2196 (ค.ศ. 2015)  
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ข้อมติฯ ที่ 2262 (ค.ศ. 2016) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 และข้อมติฯ ที่ 2339  
(ค.ศ. 2017) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 โดยกําหนดมาตรการต่าง ๆ ที่จําเป็น ซึ่งรวมถึงการลงโทษทางอาวุธ  
การห้ามเดินทาง และการอายัดทรัพย์สิน เพ่ือช่วยฟ้ืนฟูและสนับสนุนการเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคง 
ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

  2.  โดยที่สถานการณ์ภายในสาธารณรัฐแอฟริการกลางยังคงมีความอ่อนไหวและไม่แน่นอน UNSC 

จึงได้รับรองข้อมติ ที่ 2399 (ค.ศ. 2018) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เพ่ิมเติม โดยมีสาระสําคัญเพ่ือคงมาตรการ
ลงโทษทางอาวุธ การห้ามเดินทาง และการอายัดทรัพย์สินต่อสาธารณรัฐแอฟริกากลางตามท่ีระบุไว้ในข้อมติฯ ที่ 
2339 (ค.ศ. 2017) ตลอดจนข้อยกเว้นที่เก่ียวข้องออกไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ซึ่งไทยมีพันธกรณีที่จะต้อง
ดําเนินการตามข้อมติฯ       
 
12. เรื่อง การลงนามร่างความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฮังการีเก่ียวกับการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฮังการีโดยร่วมมือกับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามร่างความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฮังการี 
เ ก่ียวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฮังการี โดยร่วมมือกับวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาธรรมเกท (AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF THAILAND AND HUNGARY ON THE 
FUNCTIONING OF THE MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY IN HUNGARY IN 
COOPERATION WITH THE DHARMA GATE BUDDHIST COLLEGE) ทั้งน้ี  หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้อง
แก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างความตกลงฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ให้ ศธ.  โดยสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) หารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) โดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เพ่ือพิจารณา
ดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ  แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง  

2. อนุมัติและมอบอํานาจเต็ม (Full Powers)   ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็น 
ผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ  

3. มอบหมายให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามตามข้อ 2 
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4. มอบหมายให้ กต. จัดทําหนังสือแจ้งฝ่ายฮังการีเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางการทูต 
เพ่ือดําเนินการให้ร่างความตกลงฯ มีผลผูกพัน   
  สาระสําคัญของร่างความตกลงฯ  เป็นการรับรองและสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฮังการีโดยร่วมมือกับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกทในสาขาพระพุทธศาสนศึกษา
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  เช่น ภาคีคู่สัญญาให้ความมั่นใจว่าจะสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
จุฬาภรณราชวิทยาลัยในฮังการี โดยร่วมมือกับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกทในสาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษาและ
จะให้การยอมรับซ่ึงกันและกันซ่ึงประกาศนียบัตรที่ออกให้เป็นหลักฐานท่ีแสดงถึงคุณวุฒิทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและคุณวุฒิทางวิชาชีพ  การรับรองว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีสถานะเป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินงานอยู่ในราชอาณาจักรไทย และการคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันจากการดําเนินงานและ
เจตนารมณ์ของภาคีคู่สัญญาในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ิมเติมซึ่งความร่วมมมือทางวิชาการใน
สาขาพุทธศาสนาศึกษา  โดยระบุองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการดําเนินงานตามความตกลงนี้ ได้แก่ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงศักยภาพมนุษย์ของฮังการี  
 
13.  เรื่อง  กรอบการเจรจาความตกลงทีเ่ก่ียวข้องกับการกํากับดูแลความปลอดภัยอาหารของอาเซียน  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบกรอบการเจรจาความตกลงที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูและความปลอดภัยอาหารของ
อาเซียน 
  2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายพิจารณาใช้
ดุลยพินิจตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป 

 สาระสาํคญัของเร่ือง  
 กษ. รายงานว่า 

  กรอบการเจรจาฯ ดังกล่าว จะนํามาใช้ในการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจ Task Force on 
development of legal instruments for ASEAN Food Safety Regulatory Framework (TF AFSRF) ครั้งที่ 1 
ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเอกสารนโยบายด้านความ
ปลอดภัยอาหารของอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 และเอกสารกรอบการกํากับดูแลด้านความปลอดภัยอาหารของ
อาเซียน ในปี พ.ศ. 2559 ไปสู่การปฏิบัติ ซึง่จําเป็นต้องจัดทําเคร่ืองมือทางกฎหมายในการกํากับดูแลความปลอดภัย
อาหารของอาเซียนใหม้ีขอบเขตครอบคลุมการกําหนดหลักการ ข้อกําหนด กระบวนการ และกลไกการประสานงาน
ของอาเซียนและของประเทศสมาชิก รวมถึงการพัฒนาพิธีสานของภูมิภาค 
  ทั้งน้ี กรอบการเจรจาฯ มีขอบเขตและสาระสําคัญ คือ (1) กําหนดมาตรฐานและกฎระเบียบ
สําหรับสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความปลอดภัยในระดับสากล (2) กําหนดขอบข่ายและเง่ือนไขในการยอมรับผล
การตรวจสอบรับรองและมาตรการสุขอนามัยและสขุอนามัยพืช (3) พัฒนาพิธีสารของภูมิภาคสําหรับใช้ในการ
ควบคุมและดําเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับความปลอดภัยอาหารของอาเซียน (4) พัฒนากลไกการประสานงาน
ของอาเซียนและของประเทศสมาชิกเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านความปลอดภัยอาหารของอาเซียนและลดความ
แตกต่างระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และ (5) สนับสนุนการปฏิบัติตามความตกลงฯ เช่น การระงับข้อพิพาทท่ี
อาจเกิดขึ้น ความโปร่งใส การเพ่ิมบทบาทของอาเซียนและของประเทศสมาชิกอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ การมี
ผลใช้บังคับและการแก้ไขความตกลง รวมทัง้ประเด็นอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ  
 
14. เรื่อง บนัทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสขุแห่ง
สาธารณรัฐคิวบาว่าด้วยความร่วมมือในสาขาสาธารณสขุและการวิจัยทางการแพทย์ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบต่อบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง 



 

 

 

14 

สาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐคิวบาว่าด้วยความร่วมมือในสาขาสาธารณสุขและการวิจัยทางการแพทย์ 
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งน้ี หากมี 

การแก้ไขถ้อยคําหรือประเด็นที่มิใช่สาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ผู้ลงนาม
เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องน้ัน ๆ  โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  

3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

สาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับ 
กระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐคิวบาว่าด้วยความร่วมมือในสาขาสาธารณสุขและการวิจัยทางการแพทย์ เป็น
การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขและแลกเปล่ียนทางวิชาการระหว่างไทยกับสาธารณรัฐคิวบาใน
สาขาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  การวิจัยทางการแพทย์  เภสัชวิทยา  และเทคโนโลยีชีวภาพ นโยบายเกี่ยวกับเภสัช
กรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ระบบสุขภาพและการสาธารณสุขมูลฐาน  แพทยศาสตร์ศึกษา เทคโนโลยีชีวภาพ  
และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
 
15. เรื่อง ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการคมนาคมขนส่งทางน้ํา
ภายในประเทศ 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี 

  1. เห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการคมนาคมขนส่ง
ทางน้ําภายในประเทศ และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะผู้แทนไทยโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 

  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) ร่วมให้การรับรองร่าง
ปฏิญญาฯ โดยการลงนาม 

  สาระสําคัญของร่างปฏิญญาฯ มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

  1. เพ่ือส่งเสริมบทบาทของการขนส่งทางนํ้าภายในประเทศเน่ืองจากเป็นรูปแบบการขนส่ง 

ที่มีความปลอดภัยสูง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และมีประสิทธิภาพสูงจากมุมมองทางเศรษฐกิจ ทําให้มีความ
สมดุลในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับการขนส่งรูปแบบอ่ืน 

  2. เพ่ือพิจารณาประเด็นท้าทายที่เก่ียวกับการเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

  3. เพ่ือส่งเสริมให้มีการลงทุนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางนํ้าภายในประเทศ กองเรือ
ภายในประเทศ และท่าเรือภายในประเทศให้ทันสมัย โดยส่งเสริมเทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรมและการใช้เช้ือเพลิง
ทางเลือก 

  4. เพ่ือส่งเสริมให้สาขาการขนส่งทางนํ้าภายในประเทศมีความน่าสนใจ เป็นที่ต้องการของตลาดและ
ผู้ทํางานด้านการขนส่ง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนให้บรรจุประเด็นเหล่าน้ีไว้ในยุทธศาสตร์ด้าน
การขนส่งของประเทศและติดตามความก้าวหน้าต่อไปด้วย 
 

แต่งต้ัง 
 
16. เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงโฆษกสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เสนอการแต่งต้ังโฆษก สศช. และรองโฆษก สศช. ซึ่ง สศช. ได้มกีารเปลีย่นแปลงโฆษก สศช. จากเดิม             
นายประพันธ์ มุสิกพันธ์ เป็น นายดนชุา พชิยนันท์ และแต่งต้ัง นางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง เปน็รองโฆษก 
สศช. เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ สศช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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17. เรื่อง การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ในกรณทีี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไมม่ีผูดํ้ารงตําแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จํานวน 2 ราย ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุขเสนอ ดังน้ี  
  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  
  2. รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอุดม คชินทร) 
  โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไมม่ีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วย และให้
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เรื่อง การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 เป็นต้นไป  
 
18. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (ตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายสนธยา คุณปลื้ม 
ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 เป็นต้นไป  
 
19. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผูช้่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายอิทธพิล คณุปลื้ม 
เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ทั้งน้ี ใหม้ีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและมอบหมายให้เป็น
ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจํานายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 
 
20. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผูช้่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายสนัติ กีระนันทน ์
เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตร ีทั้งน้ี ใหม้ีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและมอบหมายให้เป็น
ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจํากระทรวงอุตสาหกรรม  
 
21. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง ราย นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง                
ให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง แทนตําแหน่งที่จะว่าง 
เน่ืองจากนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ย่ืนหนังสือขอลาออกจากราชการ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2561 และกระทรวงการคลังได้มีคําสั่งอนุญาตให้ นายสมชัย สัจจพงษ์ ลาออกจากราชการ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2561  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง และไม่ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 
2561  
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสงู (กระทรวงการคลัง) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดไป
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังน้ี  
  1. โอน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อํานวยการ (นักบริหารสูง) สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ไปดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสรรพากร 
กระทรวงการคลัง  
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  2. โอน นายประภาศ คงเอียด ผู้อํานวยการ (นักบริหารสงู) สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
กระทรวงการคลัง ไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ (นักบริหารสูง) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง  
  3. โอน นายภูมิศักด์ิ อรัญญาเกษมสขุ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ (นักบริหารสงู) สํานักงานบริหารหน้ี
สาธารณะ กระทรวงการคลัง  
  4. โอน นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นักวิชาการคลัง
ทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไปดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง   
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง และไมก่่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการ (เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอรับโอนข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งแทนโดยได้
ดําเนินการตามกฎหมายแล้ว ดังน้ี  
  1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอรับโอนนายทศพร               
ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี   
  2. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขอรับโอนนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา  มาแต่ง ต้ั ง ใ ห้ ดํารงตํ าแหน่ง เลขา ธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ                
(นักบริหารระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

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


