
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137                          1 
ท่ี  กษ 0401.4/                                        วันท่ี  30  พฤษภาคม  2561                             1 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561                                            1 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 2 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่าย 

ประโยชน์ทดแทนในกรณสีงเคราะห์บุตร พ.ศ. ....  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

เง่ือนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) 
เสนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ และ 
ให้ รง. รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  รง. เสนอว่า  
  1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป น้ัน มาตรา 75 ตร ีได้บัญญัติให้
ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร จํานวนคราวละไม่เกิน 3 คน และต่อมาได้มี
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร              
พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กําหนดให้ผูป้ระกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร
สําหรับบุตรซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์  จํานวนคราวละไม่เกิน 2 คน  และให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตรา  
400 บาทต่อเดือน  ต่อบุตร 1 คน  
  2. โดยที่กฎกระทรวงดังกล่าวได้ใช้บังคับมานานแล้ว สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน อันจะเป็นการช่วยเหลือบุตรของผู้ประกันตน ซึ่งจะส่งผลใหม้ีผู้ประกันตนมีสิทธิ 
ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร จํานวน 1,202,009 ราย จํานวนบุตร 1,326,695 คน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  
  2. กําหนดให้ผูป้ระกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรจากอัตรา 
เหมาจ่ายเป็นเงิน 400 บาทต่อเดือน ต่อบุตร 1 คน เป็นอัตราเหมาจ่าย 600 บาทต่อเดือน ต่อบุตร 1 คน  
โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561  
  3. กําหนดให้ผูป้ระกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรซึ่งมีอายุไม่เกิน 
6 ปีบริบูรณ์ จากจํานวนคราวละไม่เกิน 2 คน เป็นจํานวนคราวละไม่เกิน 3 คน ทั้งน้ี โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่
วันที่ 20 ตุลาคม 2558  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

 
ทั้งน้ี... 

 
 

 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 2 ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตรา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. .... โดย สํานักบริหารกลาง

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                      วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 
 
  วันน้ี (28 พฤษภาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี               
ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทน           

  ในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 3.  เรื่อง  การเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
   (ตําแหน่งนายแพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร)  
 4.  เรื่อง  ผลการดําเนินการตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2)  
   พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน  
 5.  เรื่อง  การลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ิมเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ย่ังยืน ในกลุ่ม 
   ผู้พิการ ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 
 

ต่างประเทศ 
 6.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวเอเปคประจําปี พ.ศ. 2561  
 

แต่งต้ัง 
 7.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
   (กระทรวงยุติธรรม)  
 8.  เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐยูกันดาเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่ง 
   สาธารณรัฐยูกันดาประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 9.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
 10.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต 
 11.  เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจําสํานัก 
   นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
   
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ 
และคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
ด้วย 
  3. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น ก.พ.อ. อาจกําหนดให้ข้าราชการพลเรือน           
ในสถาบันอุดมศึกษาได้รับการเยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหน่งตามที่เห็นสมควร  
  2. กําหนดให้กรณีที่ ก.พ.อ. เยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในครั้งแรก ให้คํานึงถึง
เงินเดือนหรือเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนประเภทอ่ืนในสถานศึกษาประกอบด้วย  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี
สงเคราะห์บุตร พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราการ
จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้ รง. รับความเห็นของ
กระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  รง. เสนอว่า  
  1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป น้ัน มาตรา 75 ตรี ได้บัญญัติให้
ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร จํานวนคราวละไม่เกิน 3 คน และต่อมาได้มี
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร              
พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กําหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรสําหรับ
บุตรซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ จํานวนคราวละไม่เกิน 2 คน และให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตรา 400 บาทต่อเดือน  
ต่อบุตร 1 คน  
  2. โดยที่กฎกระทรวงดังกล่าวได้ใช้บังคับมานานแล้ว สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข 
และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ปัจจุบัน อันจะเป็นการช่วยเหลือบุตรของผู้ประกันตน ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตร 
จํานวน 1,202,009 ราย จํานวนบุตร 1,326,695 คน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  
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  2. กําหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรจากอัตราเหมาจ่าย
เป็นเงิน 400 บาทต่อเดือน ต่อบุตร 1 คน เป็นอัตราเหมาจ่าย 600 บาทต่อเดือน ต่อบุตร 1 คน โดยให้มีผลใช้บังคับ
ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561  
  3. กําหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปี
บริบูรณ์ จากจํานวนคราวละไม่เกิน 2 คน เป็นจํานวนคราวละไม่เกิน 3 คน ทั้งน้ี โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 20 
ตุลาคม 2558  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
3. เรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชการต้ังใหม่ของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (ตําแหน่งนายแพทย์  
ทันตแพทย์ และเภสัชกร)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้กับสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) ตามมติ คปร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. ใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.)  เสนอ  
  ทั้งน้ี  ให้ สธ. ดําเนินการตามมติคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ
ดังกล่าว รวมทั้งให้รับความเห็นของสํานักงบประมาณ  สํานักงาน ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย สําหรับงบประมาณในการดําเนินการ
ตามมติ คปร. ภาครัฐ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  ให้ คปร. เร่งพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกําลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของ 
สธ. ให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่ เพ่ือรองรับการบรรจุนักศึกษาแพทยศาสตร์              
ทันตแพทย์ศาสตร์ และเภสัชศาสตร์  ในปี พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นแผนหลักในการบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ
ทั้งระบบของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 (เรื่อง การ
พิจารณาทบทวนความจําเป็นเหมาะสมของการกําหนดอัตราข้าราชการต้ังใหม่ตําแหน่งเภสัชกร จํานวน 316 อัตรา 
ให้กับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 
4. เรื่อง ผลการดําเนินการตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เรื่อง 
แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบให้ยกเลกิแนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชนตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 

2. เห็นชอบผลการดําเนินการตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน และให้องค์การมหาชนที่จัดต้ัง
โดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  นําไปใช้เป็น
แนวปฏิบัติต่อไป  
 ทั้งนี้ ในส่วนของการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่ให้เกินกว่าร้อยละสามสิบของงบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ ยกเว้นองค์การ
มหาชนที่มีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว้เป็นการเฉพาะนั้น ให้สํานักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีกลไกในการทบทวนความ
เหมาะสมของสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนแต่ละแห่งอย่างต่อเน่ือง โดยคํานึงถึงภารกิจ รายได้ 
และเงินทุนสะสมของแต่ละองค์การมหาชน รวมท้ังยึดหลักการที่มิให้มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่าความจําเป็น 
และไม่เป็นภาระงบประมาณของประเทศ และนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเพ่ือพิจารณา
เป็นประจําทุกปีด้วย เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การมหาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 สาระสําคัญของแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน  เป็นการ 
ปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และครอบคลุมมติ
คณะรัฐมนตรีต่าง ๆ ที่ประกาศใช้ในภายหลัง 
 ทั้งน้ี  แนวทางดังกล่าวมีประเด็นที่ได้กําหนดเพ่ิมเติม จําแนกเป็น 2 ประเภท คือ 1) แนวทางท่ีต้อง
ปฏิบัติ และ 2) แนวทางที่เป็นคําแนะนํา  
 1) แนวทางที่ต้องปฏิบัติ เน่ืองจากมีข้อกฎหมายหรือมติคณะกรรมการกําหนดไว้ หรือ 
เป็นแนวทางตามหลักธรรมาธิภบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ  
หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติ
ธรรม หลักความเสมอภาพ และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ  
 2) แนวทางที่เป็นคําแนะนํา เป็นการรวบรวมมาจากแนวทางการบริหารของคณะกรรมการ 
รัฐวิสาหกิจ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตัวอย่างการบริหารจัดการที่ ดีของ
คณะกรรมการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืน  

 
5. เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ย่ังยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ  
ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทางการดําเนินการการลงทะเบียนโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 (การลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ)  ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ โดยผู้ที่
ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560  ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ                
(บัตรสวัสดิการฯ) ไม่สามารถมาลงทะเบียนในการลงทะเบียนเพ่ิมเติมฯ ได้  
  หลักเกณฑ์และแนวทางการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ มีดังน้ี  

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่กําหนดไว้ในโครงการ 
ลงทะเบียนฯ ปี 2560 ครั้งแรก ทั้งน้ี ผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560 ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะไม่สามารถ
เข้าร่วมการลงทะเบียนเพ่ิมเติมฯ ได้ นอกจากน้ี การลงทะเบียนดังกล่าวเป็นรูปแบบสมัครใจ (Voluntary Basis)  โดย
ผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง เช่น รายได้ เงินฝากธนาคาร การถือครอง
ที่ดิน หน้ีสิน  เป็นต้น อีกทั้งยินยอมให้นําข้อมูลในบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมภาพถ่ายใบหน้าไปใช้ เพ่ือให้รัฐบาลมี
ข้อมูลสําหรับนําไปใช้ในการจัดทําสวัสดิการของรัฐต่อไป 

2. กลไกการดําเนินการ 
2.1 ทีมไทยนิยมฯ เป็นแกนหลักในการลงพ้ืนที่เพ่ือจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มี 

รายได้น้อยที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560 โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่
สามารถมาลงทะเบียนได้ และสอบถามความต้องการในการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทักษะและอาชีพ  ตามแบบฟอร์ม
การลงทะเบียนเพ่ิมเติมฯ ตามโครงการไทยนิยมฯ และใช้กลไกประชาคมในการตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้นเพ่ือ            
คัดกรองผู้เข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมฯ  

2.2 ทีมไทยนิยมฯ บันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียนที่ผ่านกลไกประชาคมเข้าระบบฐานข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทําโดย กค. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง             
ในภายหลัง  

2.3 กค. เช่ือมโยงข้อมูลไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ฐานข้อมูลการ                
ถือครองท่ีดิน กรมที่ดิน มท. ฐานข้อมูลการย่ืนชําระภาษี กรมสรรพากร ฐานข้อมูลบํานาญ  กรมบัญชีกลาง กค. 
ฐานข้อมูลเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่รับฝากเงินจากประชาชน พันธบัตรของธนาคาร
แห่งประเทศไทย สลากออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน  และข้อมูลจากฐานข้อมูลคนพิการ ของ 
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กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือนํามา
ประมวลผลผู้มีรายได้น้อยและนําไปใช้ในการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมต่อไป  

2.4 ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิได้จากทีมไทยนิยม  ประจําพ้ืนที่ ที่ทําการ 
กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน และเว็บไซต์ www.epayment.go.th 

2.5 หลังจากคัดกรองผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว กค. จะออกบัตรสวัสดิการฯ ให้ผู้มีสิทธิ เพ่ือใช้ 
รับสวัสดิการตามที่ภาครัฐกําหนดต่อไป โดยแจกจ่ายบัตรสวัสดิการฯ ผ่านกลไกของทีมไทยนิยมฯ 

ทั้งน้ี การลงทะเบียนเพ่ิมเติม จะสนับสนุนโครงการไทยนิยมโดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ ในปี 2560 สามารถเข้าสู่กระบวนการขอรับบัตร
สวัสดิการฯ เพ่ือให้ได้รับการช่วยเหลือตามจุดมุ่งหมายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทุกกลุ่ม 
 

ต่างประเทศ 
 
6. เรื่อง ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีด้านการท่องเท่ียวเอเปคประจําปี พ.ศ. 2561  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวเอเปคประจําปี พ.ศ. 2561 
2. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ 

อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้ กก. ดําเนินการได้โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 

3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ฯ ดังกล่าว 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กก. รายงานว่า การประชุมรัฐมนตรีท่องเท่ียวเอเปค ครั้งที่ 10 (10th APEC Tourism Ministers’ 
Meeting : TMM)  จะจัดขึ้น ณ เมืองพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ภายใต้หัวข้อ 
“ความครอบคลุมและการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในยุคดิจิทัลสําหรับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก” (Harnessing Inclusive 
and Sustainable Tourism in the Digital Age for the Asia-Pacific) โดยมีนาย Emil Tammur รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะ  และวัฒนธรรม รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี  เป็นประธานการประชุม และมีประเทศ
สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด  21 ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย  แคนาดา จีน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย  ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา  และ
เวียดนาม เป็นต้น  
  สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ฯ ครอบคลุมประเด็นสําคัญ เช่น 1.ปฏิญญาลิมา 2. คณะทํางาน
ด้านการท่องเที่ยว (Tourism Working Group : TWG) 3. ผลจากการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยว 4. การ
หารือนโยบายระดับสูงฮาลอง (Ha Long High-Level Policy Dialogue)   5. วัฒนธรรมประเพณี 6. การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันเพ่ือลดความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ  7. บทบาทของสตรี   8. การให้ข้อมูลแบบ              
Real Time 9. การเปลี่ยนแนวทางในการดําเนินธุรกิจให้เป็น “Sharing Economy” (สังคมเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน) 
10. การจัดทําคู่มือนโยบายและการพัฒนานโยบายท่ีสนับสนุนการเติบโตของการท่องเที่ยว 11. ปฏิญญาผู้นําเอเปค 
12. ความร่วมมือกับคณะทํางานเอเปค  13. การผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
 

แต่งต้ัง 
7. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
ยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ัง นายนิยม เติมศรีสุข รองเลขาธิการ 
ป.ป.ส. สํานักงาน ป.ป.ส. ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (นักวิเคราะห์นโยบายและ
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แผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ต้ังแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
8. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐยูกันดาเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐยูกันดา
ประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐยูกันดามีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นางดอโรที           
ซามาลี ฮยูฮา (Mrs. Dorothy Samali Hyuha) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่ง
สาธารณรัฐยูกันดาประจําประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย สืบแทนนางสาว            
นิมิชา ยายานท์ มาทวานี (Miss Nimisha Jayant Madhvani) ซึ่งมีถิ่นพํานัก ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย และ
เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐยูกันดาประจําประเทศไทยคนล่าสุด ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละองธุลี
พระบาทถวายอักษรสาส์นตราต้ัง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
9. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายดนัย เมนะโพธิ อัคร
ราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลงิตัน นิวซีแลนด์ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป 
เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี การแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก
ประเทศผู้รับ  
 
10. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต จํานวน 5 คน ดังน้ี  
  1. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (1) นางดาราพร ถิระวัฒน์ (2) นายอรรถพล อรรถวรเดช  
  2. ด้านการเงนิการธนาคาร นางจรี วุฒิสันติ  
  3. ด้านคอมพวิเตอร์ นายอนุชิต อนุชิตานุกูล  
  4. ผู้แทนผู้ประกอบการด้านธุรกิจภาคเอกชน นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์   
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 
 
11. เรื่อง ปรบัปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสาํนักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรฐัมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 122/2561 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมาย
และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  ตามท่ีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่  323/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 17/2561 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 น้ัน  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 จึงให้
ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ
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แทนนายกรัฐมนตรี ในส่วนของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) โดยยกเลิกความในข้อ 2.2 ตาม
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  
  “2.2 มอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี ้
   2.2.1 สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  
   2.2.2 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
   2.2.3 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
   2.2.4 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)” 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป  

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


